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Pretexte şi contexte 
 

Rămân credincios ideii că publicistica culturală nu e un 
gen marginal, când e făcută cu responsabilitate, cu talent, că 
merită şi ea să fie tezaurizată, reducând riscul de a rămâne în 
babilonia presei culturale, la care accesul nu pare la fel de uşor 
ca la o carte. 

Textele adunate între aceste coperte de carte sunt 
pretexte şi contexte literare/culturale, în care am fost antrenat 
în cea din urmă vreme, într-o selecţie care lasă deoparte alte 
zeci de articole care, într-un alt... context editorial, vor fi şi ele 
valorificate. 

Într-o viaţă literară dinamică pe care mi-am asumat-o, 
atât ca autor cât şi ca editor, de cărţi, de reviste, rămân destule 
lucruri nespuse ori peste care s-a trecut cu uşurinţă. Deşi şi ele 
fac parte din poveste, întreţin legătura intimă între emiţătorul 
şi receptorul de literatură. 

Aceste “Pretexte şi contexte” sunt, în esenţa lor, 
deopotrivă, file de biografie, pentru că ele reţin participări/ 
implicări în viaţa literară, momente care au partea lor de 
semnificaţie, dincolo de orgolii şi vanităţi.  

Cred că astfel de articole recompun secvenţe de viaţă 
literară care rămân prin substanţa lor, prin numele pe care le 
antrenează direct sau prin conexiuni. 

Mai e această carte şi demonstraţia nevoii de dialog în 
lumea literară, de atenţie acordată celor care sunt ca şi celor 
care nu mai sunt, dar care, prin opera lor, merită să fie 
menţinuţi în actualitate, în orizontul cunoaşterii necesare. 

“Pretexte şi contexte” e şi cartea unor afinităţi elective, 
dar şi a unor întâlniri admirabile. 

E, cum ar spune Mircea Micu sau Fănuş Neagu, o carte 
cu prieteni. O carte care încearcă să demonstreze că provincia 
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literară e peste tot, că până şi Capitala tot provincie literară e 
în cele din urmă. 

Suma de alocuţiuni, articole, dialoguri, însemnări, 
cercetări literare vine să reaşeze realul în ordinea esteticului. 

Toate la un loc se vor radiografia unor timpuri şi a unor 
locuri în care interesul pentru literatură încă nu a fost devorat 
de alte oferte cotidiene, culturale sau nu. 

Confesiunea e dominanta acestor pagini, cu întrebări 
puse altora, cu întrebări puse de alţii autorului, dar şi întrebări 
pe care şi le pune autorul despre sine şi lumea sa... literară 
înainte de toate, fără a o contrapune celorlalte lumi şi fără a o 
menţine într-un turn de fildeş, din care nu se vede ce se 
întâmplă în viaţa cea de toate zilele, care-şi lasă amprenta şi pe 
destinul scriitorilor dar şi pe al cărţilor lor. 

Oricum, viaţa îi oferă destule pretexte şi contexte care să 
întreţină elanurile scriitoriceşti. 

Am încercat să nu ratez clipa niciunei provocări. Pentru 
că viaţa trece, literatura rămâne. 

AUTORUL 
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ÎN NUMELE LUI 

NICHITA 



 8 

  

 



 9 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE 
POEZIE „NICHITA STĂNESCU” 

 
Premiile ediţiei a XXVI-a 
Preşedintele juriului:  
Eugen Simion, critic şi istoric literar, academician  
 
Marele Premiu pentru Poezie "Nichita Stănescu”:  
Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş 
 
Premiul „Opera Omnia”:  
Nicolae Dabija, poet, prozator, academician, Chişinău 
 
Premiul pentru traducerea lui Nichita Sănescu:  
Ognean Stamboliev, traducătoru şi critic literar, Bulgaria 
 
Premiul pentru promovarea operei lui Nichita Stănescu:  
Dragoliub Firulović, poet, pictor, solist, Serbia 

* 
În Laudatio, Vasile Tărâţeanu, poet, academician 

(Cernăuţi), a spus, între altele: 
 
„Mă bucur că laureaţilor Festivalului «Nichita 

Stănescu» li se alătură un poet extraordinar şi că el, 
alături de ceilalţi deţinători ai Marelui Premiu, reprezintă 
o întreagă armată, o armată a cuvântului care ştie să se ia 
de piept cu veşnicia, astfel încât cuvântul românesc, harul 
românesc să dăinuie în timp şi să arate întregii lumi că 
merităm un loc extraordinar, un loc frumos sub soare, în 
această Românie dodoloaţă pe care o dorim cu toţii”... 
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ÎN NUMELE POEZIEI 
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Cuvântul laureatului Marelui Premiu 
În numele poeziei, vreau să mulţumesc profesorului 

Eugen Simion, printre puţinii care nu s-au folosit de critica şi 
istoria literară ca de o cârjă, ci le-a folosit ca pe un baston de 
mareşal. 

În numele poeziei, vreau să mulţumesc colegului 
Constantin Stere, care ştie cât de important e ca Direcţia să 
aibă Cultură, iar Cultura să aibă Direcţie. 

În numele poeziei, eu, Băciuţ, adică Baciul, vreau să 
mulţumesc soţiei mele Codruţa, care a înţeles că baciul nu 
poate trăi fără Codru (ţa). 

Vă mulţumesc tuturor pentru acest premiu care, ca să fiu 
zgârcit, spun doar că mă onorează, privind înapoi, nu cu 
mânie, ci cu admiraţie, la cei care l-au primit, de la Gheorghe 
Tomozei, în 1984, la Horia Bădescu, în 2013, dacă ar fi să-i 
pomenesc doar pe Adam Puslojić, Marin Sorescu, Grigore 
Vieru, Adrian Păunescu, Ileana Mălăncioiu, Constanţa Buzea, 
Mircea Dinescu, Ion Mureşan, Nichita Danilov, . 

Premiindu-mă pe mine, aţi premiat pe toţi cei care, de la 
Romulus Guga încoace, stau de veghe la „starea poeziei” în 
Târgu-Mureş, ca ea să rămână acasă, să-i fie casa casă. Să stea 
cu noi la masă! Şi care au învăţat, odată cu „poetul Bărcilor 
părăsite”, că: 
 „Mi-atât de puţin timpul, 
Atât de grăbite sunt toate, 
Atât de uşor se strică, 
Ce la naştere pare eternitate”. 

 
Premiindu-mă pe mine, răsplătiţi toate liniştile şi 

neliniştile unui oraş, despre care, în numele nostru, Romulus 
Vulpescu a spus: 
„Stau într-o cafenea la Târgu-Mureş” 
Şi beau cafea. 
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Oraşu-i trist, ostil, semeţ şi gureş,  
Cu lume rea. 
 
N-am timp, n-am bani, n-am inimă, n-am chef 
Să mai scriu versuri: 
În fiecare prost presimt un şef 
Şi întrevăd demersuri. 
 
Abandonat de tine, trag tutun 
Şi mi-e cam silă,  
Că-n barbă-aborigenele văd un 
Semn de prasilă. 
 
Cum m-aş scula voievodal, drept, dac,  
Într-un scurt iureş,  
Întreagă cafeneaua praf s-o fac 
La Târgu-Mureş...  
 

Premiindu-mă pe mine, aţi premiat pe cel care, 
îndrăgostit de poezia lui Nichita Stănescu, a îndrăznit să bată 
la uşa Poetului cu poezia sa şi Poetul l-a poftit la ospăţul 
cuvintelor, iar apoi, privindu-l, i-a spus: 

„Bătrâne, dă-mi o coală de hârtie. Semeni cu Horia”! Şi 
cu albastrul din cerul lui Horia a făcut chipul meu în chipul 
lui, semnând îngereşte: „Al meu privit de al său!” 

Premiindu-mă pe mine, îl premiaţi pe cel care a avut 
şansa să-l respire, deodată cu Nichita, pe Eminescu. 

Căci, ca şi cum m-ar fi luat de mână pe mine, 
adolescentul, Nichita m-a purtat pe unde mai rămăsese 
conturul paşilor lui Eminescu.  

Atunci, într-o toamnă în care soarele pălea sub arămiul 
frunzelor, Nichita s-a oprit la un moment dat, departe de 
vacarmul străzii, s-a ridicat în vârful picioarelor, a pus mâna 
streaşină la ochi şi, privind într-o depărtare numai de el ştiută, 
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m-a întrebat: „Bătrâne, vezi casa aceea?” Nu vedeam nicio 
casă. „Acolo, zise Nichita, Eminescu a scris „Kamadeva”. Şi, 
ca şi cum ar repeta după Eminescu, a spus: 
„Cu durerile iubirii 
Voind sufletu-mi să-l vindic, 
L-am chemat în somn pe Kama - 
Kamadeva, zeul indic. 
 
El veni, copilul mândru, 
Călărind pe-un papagal, 
Având zâmbetul făţarnic 
Pe-a lui buze de coral. 
 
Aripi are, iar în tolbă-i 
El păstrează, ca săgeţi, 
Numai flori înveninate 
De la Gangele măreţ. 
 
Puse-o floare-atunci-n arcu-i, 
Mă lovi cu ea în piept, 
Şi de-atunci în orice noapte 
Plâng pe patul meu deştept... 
 
Cu săgeata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe 
Fiul cerului albastru 
Ş-al iluziei deşerte.” 
 

Premiindu-mă pe mine, l-aţi premiat pe cel care, atunci, a 
înţeles cel mai tandru îndemn pentru orice vorbitor de limba 
română: 
„Să ne împrietenim cu Eminescu sărutându-i 
versul, 
iar nu slăvindu-l de neînţeles 
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căci ce-a fost el n-a fost eres 
şi sărutare de pământ îi fuse mersul. 
Să-l punem între vii, căci este viu, 
bolnav de frumuseţea mamei mele, 
de cerurile numai ce nasc stele, 
de ierburile ce cuprind nisipul din pustiu. 
Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine 
în patul inimilor noastre 
şi dacă vinul sângelui are vechime 
şi dacă mările ne sunt albastre 
şi dacă peşti-s umbra stelelor cu coadă 
şi coada umbrei plopilor înalţi 
ne-a adunat pe noi, ceilalţi, 
în jurul verbului curat 
rostit de el şi murmurat 
de noi, ai lui, 
de el, al nostru”. 
 

Premiindu-mă pe mine, l-aţi premiat pe cel care, la 
Struga, în Catedrala „Sf. Sofia”, privindu-l şi ascultându-l pe 
Nichita, a înţeles că cerul rămâne înstelat deasupra capului 
numai dacă patria lui e limba română. 

Premiindu-mă pe mine, l-aţi premiat pe cel care a fost 
ridicat în faţa altarului de preot şi botezat în numele poeziei: 
„Spuneţi după mine: 
Te lepezi de cuvinte? 
Nu mă lepăd! 
 
Te-ai lepădat de cuvinte? 
Nu m-am lepădat! 
 
Te-ai lepădat de cuvinte? 
Nu m-am lepădat! 
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Te-ai lepădat de cuvinte? 
Nu m-am lepădat! 
 
Scuipă de trei ori. 
Ptiu, ptiu, ptiu! 
 
Fie Diavolul cuvântului 
Binecuvântat! 
 

Premiindu-mă pe mine, l-aţi premiat pe cel care, 
spovedindu-se, mai speră să se mântuiască prin poezie: 
„Mi-ai dat, Doamne,  
cuvinte  
şi nu le pot pe toate folosi; 
mai multe rămân în morminte 
decât aş putea eu 
rosti. 
 
Mi-ai dat, Doamne, culori, 
şi nu le pot pe toate folosi.  
Mai multe rămân în muguri  
de câte ar putea înflori. 
 
Mi-ai dat, Doamne,  
veşminte  
şi nu mă pot cu toate înveli; 
mai multe rămân  
nepătate 
şi nu mă mai pot 
mărturisi. 
 
Pe mine, Doamne,  
mie m-ai dat  
şi nu-mi ajung,  
între credinţă şi păcat”. 
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Premiindu-mă pe mine, i-aţi premiat pe cei care cred că, 
aşa cum sună titlul unei cărţi a lui Constantin Manolache, „În 
martie, Ploieştiul se numeşte Nichita”, doar că martie ar trebui 
să aibă 365 de zile. 

Premiindu-mă pe mine, i-aţi premiat pe cititorii mei, pe 
cititorii noştri, pe cei cărora nu contenesc să le spun: 
„Sărut dreapta 
celui ce deschide cartea, 
 
sărut stânga 
celui ce-a învins nătânga 
lene de a fi; 
 
le sărut pe amândouă, 
care au pe unghii rouă 
de pe filele de carte 
care au trecut prin moarte 
şi re-nvie-n fiecare 
ochi din margine de zare. 
 
Le sărut pe amândouă: 
Sărut stânga, sărut dreapta 
care ţin drept cruce cartea”. 

Vă sărut stânga, vă sărut dreapta, cu bucurie şi cu 
spaimă, cu toate poemele mele, cele scrise şi cele care mai 
aşteaptă încă să le scriu. Cât încă în toate e Tatăl, iar cuvântul, 
ca l-a-nceput de lume, e Fiu! 

Şi vreau să fac o profeţie, care să nu aibă soarta celei 
care a profeţit că secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi 
deloc: secolul al XXII-lea va fi al poeziei sau nu va fi deloc. 
 
Ploieşti, 31 martie 2014  

NICOLAE BĂCIUŢ 
Nicolae Băciuţ, discurs la primirea Marelui Premiu de Poezie 
"Nichita Sănescu” 



 17 

DRAGĂ  FRATE  NICOLAE 
 
Muzeu de iarnă mi-am creat, 
Singurând nostalgiat. 
Cu idolii din a ta casă, 
Memoria zăpezii când m-apasă. 
Silabisind în orice seară 
Din Manualul tău de ceară, 
Ca sub Pleoapa lui Homer 
Să nu mă simt, Doamne, stingher. 
Din ieri în azi şi în vecie 
Un anotimp în colivie. 
Te voi citi mereu, drag frate, 
Cu dragoste, cu dor împresurate. 

             VASILE TĂRÂŢEANU 
 
De ziua lui Nichita şi a glorificării tale, 31.03.2014 
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Laureatul ediţiei 2014,  
Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş:  

„Premiul Nichita Stănescu poate fi asimilat cu un titlu de 
nobleţe” 

 

 
 
R: Aţi câştigat ediţia 26 a acestui festival. Care a fost 

prima reacţie, prima trăire când aţi aflat acest lucru? 
N.B.: Sentimentul meu dominant a fost că un astfel de 

premiu nu este convertibil într-o valoare monetară, deşi a 
existat şi aceasta, cât este convertibil în nobleţea pe care o 
induce genericul premiului. Premiul Nichita Stănescu poate fi 
asimilat cu un titlu de nobleţe. Eu asta simt şi am puternica 
trăire că el mi-a fost acordat nu doar mie, ci şi tuturor celor 
care la Târgu-Mureş şi-au făcut din starea de veghe la limba 
română o permanenţă a existenţei. Poate părea paradoxal că 
trebuie să veghem la limba română în mijlocul ţării. Stăm de 
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veghe la respectul faţă de limba română, faţă de valorile care 
au crescut întru limba română. Am simţit atunci când am 
primit diploma că o primesc şi pentru Romulus Guga şi pentru 
cel mai tânăr poet din judeţul Mureş, Darie Ducan, pentru că 
noi suntem nu doar un grup, ci o stare de unitate. Suntem 
puternic impregnaţi de ceea ce Noica numea „sentimentul 
românesc al fiinţei”. Nu este nimic naţionalist, în sensul rău al 
cuvântului, în ceea ce facem. După puterile noastre, după 
talentul nostru, facem totul pentru „creşterea limbei româneşti 
ş-a patriei cinstire”, cum zicea cronicarul.   

-Şi despre premiu, o idee... 
-Mi-a fost acordat într-o succesiune de nume grele ale 

poeziei româneşti, care te sperie puţin, de bucură, te onorează, 
dar te şi obligă. 

Atunci când preşedinte de juriu este Eugen Simion, 
premiul creşte în semnificaţie şi... valoare. Pentru că Eugen 
Simion este o autoritate incontestabilă în critica şi istoria 
literară a ultimei jumătăţi de veac. 

Pentru mine, acest premiu este şi o recunoaştere, o 
răsplată a unei îndărătnicii, a unei perseverenţe în a crede în 
energiile nebănuite ale cuvântului românesc, ale cuvântului 
care mărturiseşte şi ne mărturiseşte. 

-La aflarea acestei veşti, mă gândeam la ceea ce ar fi 
spus Nichita Stănescu, care vă vedea într-o asemănare cu 
Horia. 

-Dacă e să-i dăm crezare lui Nichita, care mi-a spus: 
„Bătrâne, semeni cu Horia”, cu siguranţă că măcar o undă din 
acest premiu ar fi fost şi pentru asemănarea, pentru 
îngemănarea chipului meu cu cel al lui Horia. Atât de mult îl 
iubea Nichita pe Horia, nu ştiu dacă a scris pe undeva despre 
această iubire tainică, încât avea la el o monedă cu chipul 
acestuia. Faptul că a „bătut” chipul meu pe o monedă 
imaginară, punând-o la paritate cu chipul lui Horia, pentru 
mine înseamnă extraordinar de mult.  
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Participanţi la Festival, la bustul lui Nichita Stănescu 

__________________________  
 

Dacă mi-ar fi înmânat premiul Nichita Stănescu, ar fi 
spus, cu siguranţă: „Pentru Horia, pentru istorie, mai întâi, şi 
apoi pentru Nicolae, pentru cuvântul întrupat în istorie”.  

-Deci premiul a ajuns la cine trebuie şi din perspectiva 
lui Nichita şi ar trebui să aveţi o bucurie dublă.  

-Sunt mulţi poeţi în ţara asta care meritau, cu 
îndreptăţire, acest premiu. Nu pot primi toţi odată însă acest 
premiu. Faptul că sorţii au decis că anul acesta să plec eu cu 
frumoasa povară a Marelui Premiu „Nichita Stănescu” în 
biografia mea poetică m-a făcut nu doar să fiu onorat, ci chiar 
să fiu mândru. Şi nu e nicio urmă de trufie, nicio urmă de 
orgoliu în asta. Rămâne loc pentru smerenie. Dar, înainte de 
toate, suntem oameni şi avem nevoie să ne hrănim din astfel 
de stări, din recunoaşterea elanurilor noastre creatoare, din 
validarea acestora. Eu niciodată nu am scris pentru mine sau 
de dragul de a mă afla în treabă. Eu sunt printre autorii aflaţi 
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într-un continuu dialog cu cititorii, eu îi caut pe ei, ei mă caută 
pe mine şi întreţinerea unei astfel de comuniuni îmi întăreşte 
convingerea că este un mare adevăr ceea ce a spus Hőlderlin: 
„Plin de merite, şi totuşi în chip poetic, locuieşte Omul pe 
acest pământ”. Dar ca să fie aşa, nu trebuie să lăsăm la voia 
întâmplării „starea poeziei”. Şi am numit astfel şi un titlu de 
antologie a poeziei lui Nichita. 

-Legând iar prezentul de trecut, premiul acesta este şi 
încununarea unei pasiuni. Îmi spuneaţi cândva că aţi plecat 
aproape fără bani să-l vedeţi pe Nichita la Struga.  

-Am avut în facultate un profesor de Teoria literaturii 
care mi-a rămas, ca şi atunci, foarte drag, Ion Vlad, căruia îi 
plăcea la seminarii modul în care eu vorbeam despre Nichita 
Stănescu. În studenţie, când eram redactor la revista Echinox, 
m-am dus acasă la Nichita şi am stat de vorbă cu el. Realizam 
unul dintre primele mele interviuri, care aveau să devină de 
referinţă în a mea Istorie a literaturii române contemporane 
în interviuri. Eram atât de legat, de contaminat de fenomenul 
Nichita, încât ar fi fost necinstit să nu fiu alături de el când a 
fost încoronat „rege al poeziei” la Struga, când i s-a pus 
„Cununa de aur” pe cap. Eu cred că acela e cel mai mare 
premiu din lume pentru poezie. Este mai nobil decât Nobelul 
în acest domeniu. Atunci, ca un Badea Cârţan, mi-am pus 
merinde şi cărţile lui Nichita Stănescu...  

-În desagă... 
-Da, dacă vreţi să spuneţi rucsacului meu din studenţie 

desagă... Şi m-am dus la Struga condus de o chemare tainică. 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acest gând. Era 1982, 
la început de toamnă şi peste un an Nichita a plecat dintre noi. 
Nu mi-aş fi iertat niciodată dacă nu înfruntam atunci toate 
obstacolele ca să ajung la Struga, în Macedonia, pe malul 
Ohridului. M-am simţit fericit să am parte de o astfel de şansă, 
pe care mi-am acordat-o singur, de a fi alături de el.  Atunci 
Nichita a refuzat, într-un gest poetic sublim, să vorbească unui 
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reporter în franceză, pentru că, i-a spus Nichita, cu deja 
antologicele sale vorbe: „Patria mea este limba română”. Nu o 
spunea prima dată. La Struga, însă, în catedrala „Sfânta 
Sofia”, am simţit că cerul înstelat deasupra unui poet român 
este, de fapt, cerul limbii române. 

-La câte festivaluri „Nichita” aţi fost la Ploieşti? De 
vreo 20 de ani particip cam la toate şi ştiu că doar anul trecut 
v-am văzut aici. Greşesc? 

-Am fost la ultimele două.  
-Atunci e o nuanţă aici: Aţi venit a doua oară, dar aţi 

ajuns primul!  
-Anul trecut am venit prima dată, la invitaţia omologului 

meu de la Direcţia pentru Cultură Prahova, directorul 
Constantin Stere. Dar am trecut frecvent prin Ploieşti, pe la 
Casa „Nichita Stănescu”. Nu e nevoie de niciun Festival ca să-
l cauţi la casa de acasă pe Nichita. Eu sunt legat de Ploieşti, nu 
am spus-o în public, cred, niciodată, pentru că sora mamei 
mele a trăit aici. Într-un fel, prin această legătură de sânge, 
sunt şi eu puţin ploieştean.  

Faptul că a doua oară când am venit oficial am primit 
Marele Premiu, mă duce cu gândul tot la ceva spus de Nichita: 
„Trebuie să vii a doua oară pentru că prima oară nu există 
niciodată!”. 
 
Ploieşti, 31 martie 2014  

DANIE MIHU 
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Nichita Stănescu inedit 
 

 
 
Sigur, niciodată nu punem pecete pe o operă a unui scriitor 

plecat dintre noi, cu sentimentul că ea este în integralitate la 
vedere, e cunoscută. Ba, dimpotrivă, mai sperăm că de undeva, 
odată ca niciodată, ca într-un basm, mai apare un text inedit. 

În cazul lui Nichita Stănescu cu atât mai mult nu se poate 
spune că opera lui e toată recuperată, restituită, ştiind cât de 
generos era în efuziuni lirice spontane, în improvizaţii lirice. 

Oricând pot apărea surprize. Nu ne facem iluzii că aceste 
texte noi ar putea să dea peste cap imaginea deja formată despre 
opera lui Nichita Stănescu, dar câştigul e foarte important, pentru 
că fiecare text nou descoperit aduce cu el o poveste, adică mai 
luminează secvenţe biografice. 
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Ca şi în cazul de faţă, când, în această zi de duminică, 
sărbătoarea sporeşte prin darul pe care, de peste mări şi ţări, ni-l 
transmite criticul şi istoricul literar M. N .Rusu, de ceva vreme 
stabilit la New York. Cinci poeme inedite: Doi câte doi, Către 
Gabrifoiţa, Semn, Soldat şi Mare latină, făcând parte dintr-un 
„volum incipient”, cuprinzând poeme mărturie a unei poveşti de 
dragoste din tinereţea bucureşteană a lui Nichita Stănescu. 

Poemele poartă pecetea nichitastănesciană, sunt germenele a 
ceea ce avea să devină mai apoi marca de identitate a poeziei lui 
Nichita Stănescu. 

Emoţie, bucurie, într-un gest de privilegiu pentru revista 
Vatra veche, unde au apărut aceste poeme. 

Şi ca dovadă a artei poetice inconfundabile, acest extras din 
Către Gabrifoiţa: 

„Când tu surâzi sar diavolii din pietre  
şi mă clădesc zvârlit în sus, 
rotula-i ora, oh, arcada-i 
secunda sveltă, de surâs.” 
Câtă dragoste, atâta poezie, câtă poezie, atâta dragoste, 

parcă ai spune odată cu Poetul! 
NICOLAE BĂCIUŢ 
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Texte inedite 
 

 
 

E cât se poate de legitimă întrebarea „Ce aşteptăm de la 
textele inedite ale unui scriitor”. Mi-am pus-o încă o dată, 
având şansa, onoarea, de a putea găzdui, în revista Vatra veche, 
texte inedite de Nichita Stănescu, puse la dispoziţie cu 
generozitate de criticul şi istoricul literar M.N. Rusu, stabilit cu 
ai în urmă în New York, dar care nu a lăsat să se piardă multe 
dintre mărturiile învolburate ale vremilor în care a trăit în ţară, 
luând ce s-a putut chiar cu el.  
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Apariţia unor texte inedite de Nichita Stănescu la peste 
treizeci de ani de la dispariţia poetului nu face decât, înainte de 
toate, să sporească patrimoniul unei opere care şi-a pus 
amprenta pe devenirea poeziei unei jumătăţi de veac, 
continuându-şi posteritatea la o altă amploare decât a multor 
altor poeţi cu care acesta a fost contemporan. 

Te-ntrebi, totodată, cum de au fost ţinute sub tăcere aceste 
texte inedite? Vor mai fi existând şi altele? Pentru că poetul era 
risipitor, dedica poeme cu generozitate în stânga şi-n dreapta, 
aproape convins că darurile lui vor fi păstrate ca nişte odoare de 
preţ. Pe unde or fi ajuns însă? Rătăcite, uitate, pierdute,... 
ascunse? Vor mai apărea de undeva? Texte noi ori variante la 
texte publicate? Din tinereţe, de la maturitate! De la prieteni şi 
iubite? 

Prima reacţie la lectura ineditelor stănesciene a fost de 
recunoaştere a unui stil, a unui fel de respiraţie poetică, de 
rostire de indiscutabilă originalitate şi distincţie, de identificare 
a unei mărci poetice inconfundabile încă de la începuturi.  

Nicio clipă nu era alt Nichita cel de la începuturi. Am simţit 
vocea lui, inflexiunile ei, reverberaţiile ei. 

Cu siguranţă, nu schimbă recentele inedite ale lui Nichita 
Stănescu (din 1964) percepţia de ansamblu a operei sale, dar 
aduce accente noi biografice şi dimensiuni  întregitoare ale unui 
sentiment pe care poetul l-a ridicat cel mai adesea la rang de 
mare poezie. Era poezia prin care Nichita Stănescu 
redescoperea sensul iubirii, sintagmă devenită titlul cărţii de 
debut, din 1960, pe care, într-un interviu, l-a considerat “ca şi 
primul sărut, într-un fel,… absolut stângaci şi fără consecinţe”, 
deşi el anunţa mari elanuri. Regăsite chiar în acea perioadă, în 
care poetul propunea editorial “O viziune a sentimentelor” 
(1964), “Dreptul la timp” (1965), consolidate în volumul 
emblematic nu doar pentru autor, ci şi pentru o întreagă 
generaţie: “11 elegii” (1966). 
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După cum se ştie, Nichita Stănescu a fost căsătorit de trei 
ori - cu Magdalena Petrescu, Doina Ciurea şi Tudorica 
Tarata (Dora), dar iubirea lui neîmplinită, cu poeta Gabriela 
Melinescu, i-a inspirat poeme tulburătoare. Despre soarta 
poemelor dedicate acesteia vom afla, cu siguranţă, adevărul, 
de la criticul şi istoricul literar M.N. Rusu, care pregăteşte 
pentru tipar un volum de inedite din anii iubirii dintre cei 
doi. O iubire, cum s-ar spune azi, cu năbădăi, solicitantă, 
dintre doi poeţi cu personalitate, care a durat zece ani, dar 
care nu s-a consumat într-o căsătorie, în toată acea perioadă 
poetul fiind căsătorit cu Doina Ciurea. 

Într-un “Recurs la memorie”, carte de convorbiri cu 
Gabriela Melinescu, purtate de Dariel Cristea-Enache, sunt 
evocate trăirile provocate de obiceiul lui Nichita de “a dicta” 
poeme: „Era atât de solicitat de prietenii lui, încât se întorcea 
copleşit acasă. Atunci nu mai putea să scrie şi îmi dicta mie 
poeme, de care uita apoi”. 

Poemele erau ulterior dactilografiate de cineva de la 
“România literară”. Se spune că a fost o perioadă foarte 
productivă pentru Nichita, dovadă sunt cărţile tipărite, 
dovadă şi... ineditele care, cu certitudine, sunt aşteptate cu 
interes, de cei care i-au parcurs opera poetului 
“necuvintelor”.  

NICOLAE BĂCIUŢ 
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Timp şi răstimp la Ploieşti 

 
Vasile Tărâţeanu, Nicolae Băciuţ, Adam Puslojic, 

Dragoliub Firulović 
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ÎN ORDINEA CUVINTELOR 
NOBELUL LUI NICHITA STĂNESCU 

 
Printre scriitorii români care ar fi trebuit să fie distinşi cu 

Premiul Nobel pentru literatură, cu siguranţă, Nichita Stănescu 
ar fi fost unul dintre cei mai îndreptăţiţi. 

Îl recomanda o operă care se impusese în forţă -  Premiul 
Uniunii Scriitorilor (1964, 1969, 1972,1975), Premiul Interna-
țional "Gottfried von Herder" (1975), Premiul ''Mihai Emi-
nescu'' al Academiei Române pentru volumul de poezii ''Opera 
Magna'' (1978), Premiul "Cununa de aur" al Festivalului 
Internațional de Poezie de la Struga, Macedonia iugoslavă 
(1982).  

Toate acestea, într-o biografie care nu trece de o jumătate 
de veac şi nu numără nici trei decenii de la debut (1957)! 

Era prea tânăr? Încurca socotelile cuiva? Trebuia să ia 
altcineva premiul înainte? Se spune că „Cel mai iubit fiu al 
poporului” nu vroia să ia nimeni înaintea lui acest premiu. Sau 
alţii, dintre cei care nu mai aveau adjective pentru el, vroiau să 
îi asigure un astfel de premiu. Şi că “serviciile” lucrau în acest 
sens. 

Fusese Nichita blocat de cineva din ţară să acceadă la 
Premiul Nobel? 

În 1977, ar fi fost o tentativă, scriitorul suedez Arthur 
Lundkvist propunându-l Academiei Suedeze pentru includerea 
pe lista nominalizaţilor pentru Premiul Nobel. 

Dar cine ne poate confirma această nominalizare? 
Cine ne poate spune dacă e adevărat că Gabriela 

Melinescu, una din marile iubiri din tinereţe ale lui Nichita 
Stănescu, după ce s-a stabilit în Suedia, prin influenţa soţului 
său, René Coeckelbergh, un reputat editor, dar şi prin 
traducerile sale din poezia lui Nichita Stănescu, ar mai fi reuşit 
o nominalizare în 1979? 
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Că Nichita Stănescu ar fi fost candidat la Premiul Nobel, 
alături Max Frisch, Jorge Borges, Leopold Sedar Senghor, 
Odysseas Elytis (Grecia), premiul revenindu-i acestuia din 
urmă. 

Circulă „istorii” despre vizita unei delegaţii suedeze la 
Bucureşti, pentru care Uniunea Scriitorilor n-ar fi asigurat un 
cadru oficial, lăsând întâlnirea cu Nichita Stănescu în seama 
improvizaţiei poetului, în spaţiul său locativ... 

Mai face parte din anecdotica nominalizării şi anul 1984, 
când „arsenalul” argumentelor venea cu greutatea celui mai 
important premiu internaţional de poezie, „Cununa de aur”... 
Dar cum premiile se dau doar pentru autori în viaţă... 

Sunt bine cunoscute criteriile după care se acordă Premiul 
Nobel pentru literatură şi, în mod legitim, ne întrebăm dacă 
poziţionarea forţelor interne ar fi putut influenţa acordarea 
acestui premiu lui Nichita Stănescu? Cred că, mai degrabă, 
opoziţia regimului ar fi potenţat şansele acordării premiului. Ar 
fi întărâtat juriul Academiei Suedeze. 

În 1977, Premiul Nobel i-a revenit lui Vicente Alexandre, 
din Spania, iar în 1984, lui Jaroslav Zeifert, din Cehoslovacia. 
Dacă e să cântărim, după operele acestora, atât cât au fost 
traduse în română, cu certitudine, Nichita Stănescu ar fi putut 
sta faţă în faţă cu ei, cu mai multă îndreptăţire. 

Ce ar fi putut însă aduce acordarea Premiului Nobel lui 
Nichita Stănescu? Dincolo de faptul că el ar fi putut închide 
rana unei îndelungi aşteptări, soră cu frustrarea, pentru noi, 
românii.  

Nu luăm în calcul nici adulatorii, nici detractorii lui din 
interior. Nu cred că Premiul Nobel i-ar fi putut aduce mai 
multă popularitate în ţară, unde domina cu detaşare scena 
poeziei.  

Înafară însă, poezia română, prin poezia sa, ar fi putut 
câştiga doar în măsura în care opera lui Nichita Stănescu ar fi 
fost tradusă în limbi de circulaţie. Pe lângă limbile vecine şi 
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prietene: sârbă, bulgară, rusă... Şi, foarte important, tradusă 
cum trebuie, de cine trebuie şi la edituri de prestigiu. 

Astfel, el ar fi putut fi şi un ambasador al literaturii 
române. 

Dar, oricum, poetul continuă să fie (re)descoperit pe 
meridianele literaturii. Să amintim doar că în 2013, la 30 de ani 
de la moartea sa, i se traducea în engleză, de către Sean Cotter 
(profesor universitar la “University of Texas” în Dallas şi 
traducător important al literaturii române moderne şi 
contemporane) şi era lansată la New York antologia “Wheel 
With a Single Spoke and other poems”/ „Roată cu o singură 
spiţă şi alte poeme (Editura “Archipelago Books”).  

Aventura poeziei lui Nichita Stănescu nu are, cum se 
spune, termen de expirare. 

Ea va continua să influenţeze, la noi sau aiurea, aşezarea 
lumii... în ordinea cuvintelor. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
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De la a XXVII-a ediţii a Festivalului 
Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu” 
câteva momente inedite cu poeţii Nicolae 

Băciuţ, din Târgu Mureş şi Adam Puslojic, 
din Serbia 

 
La finalul celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu” desfăşurată amplu 
la Plopeni, Ceptura şi Ploieşti, după cum se ştie, poetul 
basarabean Ion Hadârcă a primit Marele Premiu pentru Poezie, 
în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul „Toma Caragiu” 
din Ploieşti. Laureatul din acest an a fost prezentat de către 
poetul Nicolae Băciuţ - cel care a obţinut aceeaşi distincţie la 
ediţia anterioară a festivalului. Mai precizăm că în cadrul 
aceleiaşi festivităţi s-au mai acordat încă trei premii, mai 
puţine ca în anii anteriori. Preşedintele juriului a fost 
academicianul Eugen Simion, care a menţionat că „niciodată 
nu am lipsit de la acest festival”. După momentele oficiale, am 
stat de vorbă, pentru interviuri exclusive, cu poeţii Nicolae 
Băciuţ, din Târgu-Mureş, şi Adam Puslojic. Ce am aflat de la 
dânşii, vă prezentăm în continuare. 

DANIEL MIHU 
 

Nicolae Băciuţ: 
„Speranţa nu moare ultima, pentru mine nu 

moare niciodată” 
 
- În 2014 demaraseţi un proiect de amplasare a statuii 

lui Grigore Vieru la Târgu-Mureş. S-a mai întâmplat ceva în 
realizarea lui? 

N.B. Da, s-a întâmplat. Adică ceea ce la un moment dat 
credeam că e o neinspirată şi nefericită atitudine a unor 
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consilieri, s-a întâmplat să devină o realitate perpetuă. Îmi pare 
absolut de neînţeles că în 2015, într-o ţară europeană, să nu 
poţi amplasa într-un oraş bustul unui scriitor. 

-Care ar fi explicaţia? 
-E greu de explicat pe înţelesul celor care nu înţeleg ce 

înseamnă relaţii interumane într-o localitate în care etnicul este 
frate bun cu politicul. 

-Sunt şi consilieri români care refuză statuia lui Vieru? 
-Deci, cum se întâmplă de obicei atunci când există o 

majoritate, aceasta e dislocată. Unii membri ai ei sunt momiţi, 
sunt cumpăraţi, iar cozile de topor strică echilibrul balanţei. 
Asta s-a întâmplat şi la Consiliul Local Târgu-Mureş, unde 
consilierii români, care sunt majoritari, nu au reuşit să obţină 
un vot pentru amplasarea bustului lui Grigore Vieru, chiar în 
condiţiile în care statuia este o donaţie şi există şi un proiect de 
amplasament. 

-Unde ar fi amplasamentul? 
-În faţa Centrului Cultural „Mihai Eminescu” din Târgu-

Mureş există o statuie a poetului naţional, iar în gândirea mea, 
în solicitarea adresată C.L., am propus realizarea unei rotonde 
„Cenaclum”, care să includă în stânga şi în dreapta lui 
Eminescu câteva personalităţi ale vieţii culturale naţionale. 

-La ce statui v-aţi gândit? 
-Ar fi vorba de busturile lui Grigore Vieru, Nichita 

Stănescu şi, dintre cei din Târgu-Mureş, Romulus Guga, 
actorul Ion Fiscuteanu – singurul român nominalizat la 
premiul Oscar, apoi Ovidiu Iuliu Moldovan, scriitorul, pictorul 
şi sculptorul Ion Vlasiu şi mai sunt vreo 7-8 personalităţi care 
şi-ar fi regăsit locul acolo. Printre ei, prea repede uitatul poet 
Aurel Gurghianu, mureşean şi el. Acesta ar fi un omagiu adus 
lor, totodată oferind şi modele culturale. 

-În acest context, era normal să fie criză de bronz şi nu 
de voinţă politică! 
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-Problema în cazul Grigore Vieru n-ar fi trebuit să existe, 
întrucât bustul e donat. În cazul celorlalţi, există soluţii pentru 
că nu suntem atât de săraci încât să nu putem da din ce e al 
nostru tot pentru noi. Aceste busturi nu ar face decât să 
sporească patrimoniul nostru cultural. Plus că ar crea o 
ambianţă urbană propice promovării culturii. 

-Şanse mai sunt? 
-Eu am un alt principiu, diferit de al multora. Pentru 

mine speranţa nu moare ultima, ci speranţa nu moare 
niciodată. 

DANIEL MIHU 
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Scrisoare deschisă 
 

 
 

Către 
Consiliul Municipal Târgu-Mureş 
 

Având în vedere nevoia de recunoaştere a contribuţiei 
adusă la creşterea prestigiului cultural al municipiului Târgu-
Mureş, vă solicităm aprobarea pentru amenajarea în piaţa din 
faţa Centrului de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş, 
a unui spaţiu memorial, Rotonda „Cenaculum”, care să 
includă amplasarea de busturi ale unor personalităţi 
importante mureşene sau care sunt legate prin activitatea lor 
de Târgu-Mureş, începând cu poetul Grigore Vieru, a cărui 
lucrare există deja, dintr-o donaţie. 

Proiectul ar cuprinde, în primă instanţă, pe lângă bustul 
lui Grigore Vieru, amplasarea busturilor scriitorilor Nichita 
Stănescu, Romulus Guga, Vasile Netea, Ion Vlasiu, Serafim 
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Duicu, Ion Fiscuteanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, urmând ca 
busturile, amplasate de o parte şi de alta a statuii lui Mihai 
Eminescu să creeze un amfiteatru în aer liber, pentru 
manifestări culturale. 

Toate aceste personalităţi s-au remarcat nu doar în 
domeniul literaturii, ci şi în alte domenii ale culturii, 
remarcându-se şi în viaţa Cetăţii. 

Niciunul dintre aceştia nu mai este în viaţă, iar memoria 
lor trebuie cinstită şi pentru a oferi exemple, modele pentru 
generaţiile viitoare. 

Totodată, busturile acestora, lucrări de artă, vor spori 
patrimoniul municipiului, zestrea sa culturală. 

Amplasamentul pentru busturile acestor personalităţi va 
deveni şi loc de atracţie turistică, loc de pelerinaj, dar şi loc în 
care se vor desfăşura manifestări culturale. 

Datele biografice ale acestor personalităţi vor fi 
prezentate la momentul oportun. 

Proiectul tehnic îl vom prezenta spre avizare, după 
aprobarea amplasării. 

Vă mulţumim, 
Nicolae Băciuţ, 

Director executiv, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş 
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Poetul Ion Hadârcă din Chişinău –  
Marele Premiu al Festivalului Internaţional 

de Poezie “Nichita Stănescu” 
 de la Ploieşti, ediţia a XXVII-a 

 

 
 
La Ploieşti, în fiecare sfârşit de martie, Nichita Stănescu 

îi cheamă pe cei care mai cred în poezie, mai cred în valorile 
literaturii naţionale. 

Premiul de la Ploieşti, fără simulări de jurizare, dar cu 
girul criticului şi istoricul literar Eugen Simion, vine să dea 
nume poeziei. Din 1984, de la instituirea premiului, „Cununa 
poeziei” i-a distins pe Gheorghe Tomozei, Anghel 
Dumbrăveanu, Angela Marinescu, Nicolae Dabija, Ioan 
Stratan, Adam Puslojic, Marin Sorescu, Vasile Tărâţeanu, Ioan 
Flora, Traian T. Coşovei, Valeriu Matei, Grigore Vieru, Adrian 
Păunescu, Constanţa Buzea, Nichita Danilov, Ioana 
Crăciunescu, Lucian Vasiliu, Emil Brumaru, Ileana 
Mălăncioiu, Horea Bădescu... şi lista nu e încheiată. Oricum e 
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grăitoare pentru ceea ce ar putea să însemne marcarea unui 
traseu al poeziei, prin toate generaţiile şi prin toate capitalele 
poeziei româneşti. 

Anul trecut, a fost rândul meu să primesc Marele Premiu 
al Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu”, o 
onoare care nu mi-a luat minţile, cât mi-a dat încredere în 
eforturile trecute şi viitoare în numele poeziei. Despre mine şi 
poezia mea, la festivitate, poetul bucovinean Vasile Tărâţeanu 
a rostit un generos Laudatio. 

Anul acesta, 2015, am avut privilegiul de a rosti eu 
Laudatio pentru poetul basarabean Ion Hadârcă, reuşind astfel, 
în doi ani, să desenăm o hartă întregitoare a poeziei române, cu 
Bucuvina şi Basarabia acasă la ele. 

Ion Hadârcă, deopotrivă poet şi luptător, aşa cum ne-am 
obişnuit de altfel să-i identificăm pe toţi poeţii basarabeni 
adevăraţi, intră prin acest premiu mai îndrăzneţ în marea 
poezie română, acolo unde-i este locul. 

Întâlnirea noastră de la Ploieşti a fost şi cunoaştere şi 
recunoaştere, şi bucurie şi tristeţe, dar şi speranţă.  

Nu se poate ca istoria să nu ne facă, oricât de târziu, 
dreptate şi nouă, limbii şi poporului, iar printre cei care au 
crezut dintotdeauna în acest ideal, Ion Hadârcă s-a aflat mereu 
în primele rânduri - ca politician şi ca poet, ori ca poet şi ca 
politician, fiindcă în literatura din Basarabia, această condiţie e 
în firescul ei, oricât ar părea unora că un astfel de tandem nu 
mai are combustie. 

Oricum, literatura română trebuie să se reîntregească cu 
valorile ei, oriunde ar fi ele, dar mai ales cu cele de pe malul 
stâng al Prutului. Dar nu ostentativ, nu strident, ci normal. 
Adică să fie publicate cărţile lor şi să circule în tot spaţiul 
limbii române, să se întâlnească cu cititorii din toate 
provinciile româneşti, să se simtă mereu şi peste tot acasă. 
Acasă, în poezia română. 
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Ion Hadârcă 
 

 
Nicolae Băciuţ Constantin Stere, Ion Hadârcă 

 
Ion Hadârcă poet, traducător și om politic din Repu- 

blica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
între 1990 și 1998 și din 2009 până în 2014, Ion Hadârcă s-a 
născut la 17 august 1949, în comuna Sîngereii Vechi (astăzi 
orășelul Sîngerei), din județul Bălți. 

Opera poetului basarabean numără volume de versuri: 
Zilele (Ed. Lit. artistică, 1977) – versuri, Baciul mieilor chiri-
lici (Ed. Lit. artistică, 1981) – culegere de poezii pentru copii, 
Lut ars (Ed. Lit. artistică, 1984) - poezii și poeme, Noițele (Ed. 
Lit. artistică, 1985) - versuri pentru copii, Darul vorbirii (Ed. 
Lit. artistică, 1985) – versuri, Teloe pole, ernye ove ki (Ed. Lit. 
artistică, 1987) – versuri, Ambasadorul Atlantidei (Ed. Juni-
mea, Iași, 1996) – poeme, Cetățile albe (Ed. Eminescu, Bucu-
rești, 1998) – versuri, Helenice (Ed. Uniunii Scriitorilor, Chiși-
nău, 1998) – poeme, Două imperii (Ed. Garuda-Art, Chișinău, 
1998) – sonete, A fi în timp (Ed. Augusta, Chișinău, 1999) – 



 40 

sonete, Albe cetățile negre (Ed. Garuda-Art, Chișinău, 1999) – 
poeme, Duminica Mare (Ed. Cartea Moldovei, 1999) - poezii 
pentru copii, Arena cu iluzii (Ed. Garuda-Art, Chișinău, 1999) 
- interviuri, discursuri, atitudini, Teoria stării inutile (Ed. 
Helicon, Timișoara, 1999) – versuri, Dezinfecția de frontie-
ră (Ed. Junimea, Iași, 2001) – versuri, Bunicuța zburătoa-
re (2002) - versuri pentru copii, Aproape trei cai (2003) - 
versuri pentru copii, Era barbară (Ed. Garuda-art, Chișinău, 
2005) - publicistică și eseuri, Arta obsesiei (Ed. Poesis, Iași, 
2005) – poeme, Grăuncioare de lumină (Ed. Prut Internaţio-
nal, Chişinău, 2009) - basme, zmeieplasme. 

 

 
 

Adam Puslojic, Ion Hadârcă, Nicolae Băciuţ, Ploieşti, 31 
martie 2015 
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Laudatio rostit de Nicolae Băciuţ, laureatul 
ediţiei 2014 a Concursului 

 

Premiul Internaţional de poezie “Nichita Stănescu”, 
instituit în 1984, ca un omagiu adus celui care a descoperit 
partea de necuvânt a fiinţei, a devenit cu adevărat o 
recunoaştere a autorităţii poetice în literatura română. 

Cei care au judecat valoarea poeziei româneşti au propus 
de fiecare dată pentru acest premiu nume care rămân, care dau 
paginii de istorie literară durată şi greutate. 

Pe de altă parte, acest premiu certifică şi o legătură ştiută 
sau neştiută, văzută sau nevăzută, cu cel care a dat poeziei 
române sens înnoitor, proiectându-i un destin potenţat de 
întoarcerea la originile poeziei. 

Dacă luăm la întâmplare doar câteva nume dintre cele 
distinse cu Marele Premiu al Festivalului Internaţional de 
Poezie “Nichita Stănescu”, putem afirma fără reţinere că ora 
exactă a poeziei române se dă la Ploieşti: Gheorghe Tomozei, 
Anghel Dumbrăveanu, Angela Marinescu, Nicolae Dabija, 
Ioan Stratan, Adam Puslojic, Marin Sorescu, Vasile Tărâţeanu, 
Ioan Flora, Traian T. Coşovei, Valeriu Matei, Grigore Vieru, 
Adrian Păunescu, Constanţa Buzea, Nichita Danilov, Ioana 
Crăciunescu... şi lista e, din fericire, mai lungă. 

Numai într-o miopie avansată aceste valori nu pot fi 
văzute şi recunoscute. 

Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie 
“Nichita Stănescu” consacră o operă şi acordă paşaport de 
liberă trecere în lumea necuvintelor, cu sentimentul că s-a dat 
Cezarului ce e al Cezarului, dar şi Poeziei ce e al Poeziei. 

Ceea ce se mai poate constata cu uşurinţă e că Marele 
Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita 
Stănescu” realizează singur, în rotundul ei, harta patriei de 
cuvinte a limbii române, în cea mai cinstită politică de pe 
plaiurile noastre mioritice. 
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Dacă numim pe cei corăra în anii din urmă ai acestui 
deceniu le-a fost acordat acest premiu – Lucian Vasiliu, Emil 
Brumaru, Ileana Mălăncioiu şi Horea Bădescu, putem spune că 
s-a păşit cu dreptul în realitatea tulbure a vieţii literare 
româneşti postdecembriste. 

Anul 2014 mi-a adus şi mie, în această galerie de nume 
ilustre, Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie 
“Nichita Stănescu”. A fost pentru mine, peste timp, între 
altele, pecetluirea unei mari iubiri pentru poezia celui care, ca 
pe o sentinţă, a decretat că viitorul poeziei româneşti înseamnă 
întoarcerea la Eminescu, într-un dialog pe care-l realizam în 
toamna lui 1979, un fel de „al meu privit de al său”, cum 
semna sub portretul pe care Nichita Stănescu mi-l făcea în acel 
anotimp miraculos al poeziei. 

Urmându-i la Marele Premiu al Festivalului Internaţional 
de Poezie “Nichita Stănescu” lui Horea Bădescu, m-am simţit 
încă o dată onorat, e ca şi cum Nichita Stănescu ar fi răsplătit 
doi poeţi formaţi în şcoala Heidelbergului românesc, Clujul 
universitar. 

Avându-l însă pe poetul Ion Hadârcă „succesorul” meu, 
continuator al unui lanţ poetic fără verigi slabe, mă simt nu 
doar onorat, ci şi sub un protectorat sigur, de nobleţe şi 
distincţie. 

L-am descoperit pe Ion hadârcă mai târziu, după ce am 
învăţat lecţia lui Grigore Vieru: 
În aceeaşi limbă  
Toata lumea plânge,  
În aceeaşi limbă  
Râde un pământ.  
   
Ci doar în limba ta  
Durerea poţi s-o mângâi,  
Iar bucuria  
S-o preschimbi în cânt.  
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În limba ta  
Ţi-e dor de mama,  
Şi vinul e mai vin,  
Şi prânzul e mai prânz.  
Şi doar în limba ta  
Poţi râde singur,  
Şi doar în limba ta  
Te poţi opri din plâns.  
   
Iar când nu poţi  
Nici plânge şi nici râde,  
Când nu poţi mângâia  
Şi nici cânta,  
Cu-al tău pământ,  
Cu cerul tău în faţă,  
Tu taci atunce  
Tot în limba ta.  
 

Am simţit şi mai aproape poezia şi lupta lui Ion Hadârcă  
pentru limba română şi pentru sentimentul românesc al fiinţei, 
după ce Grigore Vieru, în cuvânt, şi Doina şi Ion Aldea 
Teodorovici în muzică, au atestat în vers şi muzică, la Târgu-
Mureş, că : 
Aici se păstrează în toate 
Urmele lui Dumnezeu, 
Aici fratele e pururea frate, 
La uşor şi la greu! 
 
Aici e familia sfântă, 
Neuitaţi cei din mormânt, 
Aici de iubire se cântă, 
Şi totu-i legământ. 
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"Transilvania, Transilvania, 
Vatră caldă, luminoasă, 
Ca litania, ca litania, 
De străveche şi frumoasă". 
 

Aşa am simţit că Ion Hadârcă este „fratele Ion”, la fel 
cum Grigore Vieru ne era „fratele Grigore” şi la fel cum eu 
eram pentru ei „fratele Nicolae”. 

Recunosc, nu mi-a fost uşor să ajung la cărţile lui Ion 
Hadârcă. Aceasta pentru că mulţi poeţi sunt cei mai 
neîndemânateci impresari ai propriei lor opere. 

A trebuit să existe Ploeştiul ca să ne întâlnim şi poetul 
să-mi dăruiască cu generozitate câteva din cărţile sale. 

Nici urmă de orgoliu de autor în gestul său, ba, 
dimpotrivă, aş spune că e modestie în exces. Pentru că în 
niciuna dintre cărţile pe care mi le-a dăruit, opt la număr, nu 
erau niciun fel de date biografice, nicio fotografie şi nici, vai 
mie, nicio cârjă critică în care să-şi sprijine poetul opera lui. 
Doar opera în sine, suficientă sieşi – poeme, eseuri, 
publicistică, aforisme. Peste treizeci de volume. 

Încă dator tradiţiei din multe puncte de vedere, autorul 
nu foloseşte calculatorul, implicit nici internetul, pentru a afla 
mai multe informaţii despre om şi operă, pentru a putea privi 
cu dreaptă măsură, cât mai aproape de adevăr, un destin literar 
şi... politic. 

Un destin asumat nu doar în literatură, ci şi în apărarea 
fiinţei noastre, a limbii, a neamului, a pământului, după cum 
însuşi spune: 

„Eu sunt cu cei ce nu se lasă   
de mamă, limbă şi pământ. 
În orice lacrimă-s acasă. 
Cu orice preţ – eu încă sunt!” 
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O operă şi o viaţă trăite în demnitate capătă recunoaştere 
şi aici, la Ploieşti, cu girul celei mai demne şi autorizate voci 
critice de la noi, academicianul Eugen Simion. 

Poetul Ion Hadârcă reprezintă, într-un fel, partea 
basarabeană a optzecismului, cu toată diferenţa de opţiuni, 
literare şi politice. 

De la bun început, de la debutul editorial din 1977, cu 
volumul Zilele, prefaţat de criticul Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă 
s-a impus ca o voce distinctă, care trebuia ascultată. 

Au confirmat, pe rând, această investiţie de încredere, 
volumele care au urmat: Lut ars, Darul vorbirii, Ambasadorul 
Atlan, Teoria stării inutile, Arta obsesiei, era barbară, Gheara 
de fum, Memoria celulozei, Pianul din abator, Noimele după 
Ioan, Sonetariu, Imposibila oprire..., ca să amintesc doar 
câteva din tilurile cărţilor lui Ion Hadârcă. 

Ion hadârcă şi-a mai asumat încă ceva important pentru 
timpul şi locul său în lume – a scris poezie pentru copii: 
Noiţele, Duminica mare, Bunicuţa zburătoare, Artera zen, De 
ce-i mare soarele?, Aproape trei cai, Povestea cerbului 
divin..., menite nu doar să reconfgureze un univers, dar şi să 
devină abecedar al inimii, carte de rostire, carte de mântuire. 

Ion Hadârcă i-a asigurat poeziei prestanţă în lume, 
respectabilitate, eleganţă, făcând din ieşirile ei în lume 
sărbătoare. Nu întâmplător aflăm că atunci când Ion Hadârcă 
rostea poezie în public, Nichita Stănescu se ridica în picioare, 
ca un omagiu adus poeziei, ca semn de respect pentru poezia 
care zideşte. 

Apoi, Ion Hadârcă, alături de cei care, la Chişinău, i-au 
redat limbii române demnitate, s-a situat mereu pe baricadele 
luptei pentru readucerea Basarabiei acasă. 

Mai mult, în calitatea sa de preşedinte al Frontului 
Popular, la începutul renaşterii naţionale în Basarabia, a 
condus prima Mare Adunare Naţională, iar la 27 august 1990, 
ca  primvicepreşedinte al Parlamentului, a propus ca Imnul 
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României, „Deşteaptă-te, române!”, să fie şi Imnul Naţional al 
Republicii Moldova. 

Ion Hadârcă, nu doar ca deputat, a înţeles că nu se poate 
politică fără poezie, dar nici poezie fără politică. 

A făcut politică la cel mai înalt nivel, dar n-a trădat 
niciodată poezia, chiar dacă nu i-a dat întotdeauna cât ar fi vrut 
şi cât ar fi putut să-i dea. 

Cărţile sale au fost adesea premiate, dar cel mai mare 
premiu a fost cu siguranţă cel primit din partea cititorilor, cei 
care şi-au făcut din poezia lui carte de căpătâi. 

Între toate premiile, cu siguranţă Marele Premiu al 
Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu” este 
cel mai important prin semnificaţiiloe sale. Prin acest premiu 
se confirmă încă o dată că integrarea prin cultură a Basarabiei 
nu-i vorbă-n vânt. Iar scriitorul Ion Hadârcă merită să fie 
cunoscut mai bine în România. Nici nu vă daţi seama cât se 
îmbogăţeşte literatura română prin opera lui Ion Hadârcă. 

N-am vorbit prea mult despre biografia poetului, poate şi 
pentru că, vorba lui Nichita Stănescu, „poetul, ca şi soldatul, 
nu are viaţă personală!” 

Vreau doar atâta să vă spun: poetul s-a născut în 
Basarabia, într-o localitate cu rezonanţă istorică şi metafizică, 
„Sîngereii Vechi”, în judeţul Bălţi, dar nu va muri niciodată. 

De îngropat, va fi îngropat cândva, într-un târziu al 
acestui veac, la Chişinău, în... România. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
  
P.S. Odată cu Ion Hadârcă, au mai fost premiaţ: 
Alexandru Zub - Premiul pentru Opera Omnia, Paul Cernat - 
Premiul pentru critică literară, Ion Cristescu - Premiul pentru 
promovarea culturii naţionale. 
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Mircea Coloşenco, soţii Hadârcă, Nicolae Băciuţ, Palatul 

Culturii, Ploieşti, 31 martie 2015 

 
La Muzeul memorial “Nichita Stănescu” din Ploieşti 
Adam Puslojic, Nicolae Băciuţ, vorbind despre poezie 
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ÎNTÂLNIRI CU NICHITA STĂNESCU 
 

   
Foto: Nichita Stănescu la Struga, 1982 (1), Nichita 

Stănescu, discursul de recepţie, Struga, 1982 (3), Nicolae 
Băciuţ, Portret de Nichita Stănescu (1979) Foto: Nicolae 

Băciuţ 
 

Întâlnirea cu Nichita Stănescu s-a făcut în Ploieştiul său 
natal, în 1975, când, pe o tarabă, am găsit volumul său din 
BPT, Starea poeziei. E cartea care mi-a revelat mie, 
adolescentul, o lume poetică fascinantă, care mă atrăgea spre 
labirintul ei cu o forţă irezistibilă.  

Nefamiliarizat eu cu viaţa literară, cu ordinea lucrurilor, 
mi l-am asumat pe poet ca pe un autor care domina cu 
detaşare teritoriile poetice pe care eu reuşisem până atunci să 
le străbat. 

A fost dragoste la prima vedere, iar autoritatea colecţiei 
în care era publicată Starea poeziei nu făcea decât să-mi 
confirme opţiunea mea. Nici nu conta mai mult premiul 
Herder acordat lui Nichita Stănescu tot în 1975, cât conta 
premiul din inima mea, care-mi suna precum “cardinal in 
pectore”. 

Aşa a început incursiunea în poezia lui Nichita Stănescu, 
iar dorinţa de a-l cunoaşte la el acasă a fost irepresibilă. 

Şi m-am dus la el acasă, în toamna lui 1979, înarmat cu 
un reportofon şi cu foarte multe întrebări, sporind valoarea 
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acestei misiuni şi prin perspectiva de a publica interviul în 
revista studenţească de cultură “Echinox” de la Cluj-Napoca, 
al cărui redactor eram deja încă din primele luni de facultate. 

Nu mi-a fost greu să ajung în Piaţa Amzei nr. 9, unde 
paznic de zi şi noapte al poetului era plopul Gică, un paznic 
cam neserios, care a îngăduit să intre în apartamentul poetului 
şi mulţi neaveniţi, nepoftiţi, care au întreţinut şi irosiri în 
fleacuri ale poetului, chiar dacă mă gândesc uneori că, poate, 
Nichita avea nevoie de ele, le cultiva. Sistemul propriu de 
protecţie erau bătăile în uşă, a căror particularitate, ştiută doar 
de cei apropiaţi, îl mai scutea de... admiratori de toate felurile. 

Am fost primit în casa lui Nichita Stănescu cu toată 
bunăvoinţa şi cu o nesperată generozitate. Plus, o poftă de a 
vorbi a poetului de parcă ar fi fost precedată de o lungă tăcere. 
Sub veghea destul de discretă a Dorei şi cu doar doi vizitatori 
de... tranziţie, prozatoarea Maria Luiza Cristescu, o prezenţă 
familiară, şi a poetului Mircea Raicopol, agreat şi pentru 
preocupările sale de numismatică. 

Prezenţa Mariei Luiza Cristescu a creat cadrul unui 
interviu cred, singular, Nichita punând întrebări prozatoarei, 
în continuarea dialogului nostru. Nichita părea... nevorbit! 

Împrejurarea a fost pentru mine şi şansa unui moment 
memorabil, pentru că privirea lui Nichita a descoperit în 
chipul meu ceva ce venea dinspre numismatică: “Bătrâne, 
semeni cu Horia!” Portretul pe care mi l-a făcut cu o 
dexteritate de magician a fost semnat antologic: “Al meu 
privit de al său!” 

Ce a urmat a fost pentru mine un mare privilegiu: l-am 
însoţit pe Nichita Stănescu într-o plimbare pe un traseu cu 
siguranţă drag lui, de vreme ce mi-a arătat locuri legate de 
numele lui Eminescu, Slavici, Caragiale... 

A fost o întâmplare a fiinţei mele să-l ascult, cu dicţia-i 
inegalabilă, rostind, pentru mine, Kamadeva, cu toată 
povestea scrierii ei: 
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Cu durerile iubirii 
Voind sufletu-mi să-l vindec, 
L-am chemat în somn pe Kama - 
Kamadeva, zeul indic. 
 
El veni, copilul mândru, 
Călărind pe-un papagal, 
Având zâmbetul făţarnic 
Pe-a lui buze de coral. 
 
Aripi are, iar în tolbă-i 
El păstrează, ca săgeţi, 
Numai flori înveninate 
De la Gangele măreţ. 
 
Puse-o floare-atunci-n arcu-i, 
Mă lovi cu ea în piept, 
Şi de-atunci în orice noapte 
Plâng pe patul meu deştept... 
 
Cu săgeata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe 
Fiul cerului albastru 
Ş-al iluziei deşerte. 
  
Mult mai târziu am înţeles îndemnul lui Nichita: 
 
Să ne împrietenim cu Eminescu sărutându-i 
versul, 
iar nu slăvindu-l de neînţeles, 
căci ce-a fost el n-a fost eres 
şi sărutare de pământ îi fuse mersul. 
Să-l punem între vii, căci este viu, 
bolnav de frumuseţea mamei mele, 
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de cerurile numai ce nasc stele, 
de ierburi ce cuprind nisipul din pustiu. 
Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine 
în patul inimilor noastre 
şi dacă vinul sângelui are vechime 
şi dacă mările ne sunt albastre 
şi dacă peşti-s umbra stelelor cu coadă 
şi coada umbrei plopilor înalţi 
ne-a adunat pe noi, ceilalţi, 
în jurul verbului curat 
rostit de el şi murmurat 
de noi, ai lui, 
de el, al nostru. 
 

N-a fost deloc nefiresc gestul meu, o adevărată aventură, 
să pornesc la drum, pe jos, în august 1982, la Struga, să-i fiu 
alături la momentul încoronării cu “Cununa de Aur” a poeziei, 
un fel de recunoaştere supremă a Poetului şi a Poeziei sale. 

Pentru că, dincolo de Poezia sa, Nichita Stănescu era un 
personaj al Poeziei. 

A fost o mare şansă să pot să fiu în preajma lui Nichita. 
Se spune că Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă. 
Dumnezeu mi-a dat şi eu mi-am băgat în traistă multă merinde 
din întâlnirea cu Nichita, Omul şi Opera. 

De-aceea, orice trecere a mea prin Ploieşti e o întâlnire 
cu Nichita. Şi eu îl ştiu acasă pe Nichita nu la Bucureşti, ci la 
Ploieşti, de unde şi-a luat şi el merinde pentru prea scurta-i 
viaţă pământeană. 
 
9 februarie 2014 

NICOLAE BĂCIUŢ 
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Omagiu către Nichita Stănescu 
 

  
Foto: Nicolae Băciuţ, în banca/clasa în care a învăţat 

Nichita Stănescu la Colegiul Naţional ”Ion Luca 
Caragiale”,  Ploieşti 

 
În Aula şcolii  C.N. “Ion Luca Caragiale” din Ploieşti se 

aşterne liniştea. Profesorii, elevii şi invitaţii  se pregătesc de 
marea festivitate - îl omagiază pe elevul şcolii şi marele poet al 
românilor Nichita Stănescu. Era o zi altfel decât toate celelate 
de până acum... spiritul lui Nichita, era prezent. De fapt, El nu 
părăseşte şcoala noastră niciodată. Se aud paşii lui însoţind 
marile personalităţi care au învăţat în acest templu al educaţiei. 
Nu se poate acompaniament mai demn şi în acelaşi timp mai 
duios decât acesta oferit de  marele nostru  poet Nichita 
Stănescu. 

A început festivitatea şi deodată  invitaţii împreună cu  
elevii şcolii au stabilit cadenţa de care Nichita ar fi fost 
mândru. Sunt rememorate momentele în care Nichita Stanescu 
a fost descoperit într-un domeniu înălţător al literaturii 
roamâne - poezia.  
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În clasa în care a învăţat Nichita Stănescu reprezentantul 
Primariei Ploieşti invită la cuvânt pe domnul Nicolae Băciuţ, 
sosit din inima Ardealului – de la Târgu-Mureş - dorind să fie 
cât mai aproape de marele nostru poet. Domnul profesor 
Nicolae Băciuţ a făcut un periplu prin amintiri, spunând prin 
vocea cu tonalitatea demnităţii că intâlnirile dumnealui cu 
Nichita Stănescu i-au fost fost îndemnul de a merge pe drumul  
literaturii, i-a fost mentor, dar mai ales un îndemnător de iubire 
de ţară. 

Cu voce inconfunabilă, auzită cândva la Televiziune în 
reportaje, care te îndemnau să reflectezi aupra subiectului 
abordat, profesorul Nicolae Băciuţ era prezent în sala de clasă 
în care a învăţat Nichita Stănescu pentru a spune auditoriului 
că Nichita Stanescu este UNIC, recidindu-i spre slavă 
“Kamadeva" scrisă de Mihai Eminescu. 

Kamadeva zeul dragostei, personificarea dorinței și a 
desfătării. Reprezentat ca un adolescent frumos, călărind un 
papagal și însoțit de alaiul fecioarelor cerești; înarmat cu un 
arc cu săgeată din flori.  
Cu durerile iubirii 
Voind sufletu-mi să-l vindec, 
L-am chemat în somn pe Kama 
Kamadeva, zeul indic.  
El veni, copilul mândru, 
Călărind pe-un papagal,  
Având zâmbetul făţarnic 
Pe-a lui buze de coral.  
Aripi are, iar în tolbă-i 
El păstrează, ca săgeţi,  
Numai flori înveninate 
De la Gangele măreţ.  
Puse-o floare-atunci-n arcu-i,  
Mă lovi cu ea în piept,  
Şi de-atunci în orice noapte 
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Plâng pe patul meu deştept...  
Cu săgeata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe 
Fiul cerului albastru 
Ş-al iluzieï deşerte. 

Vă mulţumesc, Domnule  Nicolae Băciuţ, de prezenţa 
dumneavoastră. Remarcabil este faptul că drumul între Târgu-
Mureş şi Ploieşti, deşi lung, nu aţi întârziat la ora de curs ţinută 
de spiritul lui Nichita. Nu precupeţiţi niciun efort nici acasă la 
Târgu-Mureş de a îndemna auditoriul să-şi facă prieteni 
adevăraţi, cărţile, să-şi cinstească înaintaşii literaturii române, 
iar autorii să-şi publice truda. Şi toate acestea pentru a aduce 
nota speranţei caracteristică sufletului românesc. Acesta este 
portretul celui pe care l-am întâlnit în Palatul Culturii din 
Târgu-Mureş în anul 2006, când am fost invitată la o lansare 
de carte – „Etnopedagogie aplicată. Formarea orientărilor 
axiologice la preşcolarii mari", a doamnei profesor Eftinia 
Avram. 

Prof. dr. psiholog, consilier şcolar  ELENA BUTUNOI 
  Colegiul Naţional ”Ion Luca Caragiale”,  Ploieşti 



 55 

GRIGORE VIERU – PREZENTUL CONTINUU 
 

În ziua morții 
Poetului, Valentin Marica a 
transmis la Radio România 
Tg.-Mureș emisiunea ALB 
DE DUMINICĂ, cu 
participarea acad. Mihai 
Cimpoi, a poetului Vasile 
Tărâțeanu, a poetului 
clujean Adrian Popescu și a 
scriitorului Nicolae Băciuț. 
 

Fragment din interviul cu Nicolae Băciuț 
din emisiunea ALB DE DUMINICĂ: 

 
 - Anunţăm moartea poetului Grigore Vieru. Oare ştim 

s-o anunţăm? Cum ar trebui să vorbim despre moartea 
poetului? 

-   Nu am moarte cu tine nimic. / Eu nici măcar nu te 
urăsc (...) Vei fi mare tu, / eu voi fi mic, / Dar numai din 
propria-mi viaţă trăuiesc. / Nu frică, nu teamă, ci milă te tine 
mi-i, / Că n-ai avut niciodată mamă, / Că n-ai avut niciodată 
copii... Nu pot vorbi despre Fratele Grigore (aşa ne apelam) la 
timpul trecut. Nu pot anunţa moartea lui Grigore Vieru, ci 
eternitatea lui. În momentul în care ne-am văzut prima dată la 
Târgu-Mureş cu Doina şi Ion Aldea Teodorovici, am stat toţi 
patru şi ne-am minunat în tipografie, la zeţărie, în faţa literelor 
din care se făcea pagina de revistă. Doina vedea pentru prima 
dată nişte litere care deveneau cuvinte scrise şi era uluită. 
Fratele Grigore o privea cu duioşie, ca pe un copil, 
neînţelegând cum a ajuns Doina la vârsta ei să nu fi intrat 
nicicând într-o tipografie. Au venit la Târgu-Mureş, pentru că 
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locul acesta era pentru ei inima de ţară. Aşa au perceput-o  şi 
noi am bătut pentru ei până în marginile patriei de pământ ca o 
inimă...   

 Ne-am despărţit de Grigore Vieru la 1 Decembrie, la 
Alba-Iulia, anul trecut, cu o îmbrăţişare stinsă. Am spus atunci 
că mare-i Dumnezeu, dar eu nu cred că Grigore Vieru mai vine 
şi anul următor de ziua Marii Uniri la Alba-Iulia. Am simţit 
atunci că ceva se întâmplă cu fiinţa lui. Ştiam de cele două 
momente de cutremurare, când inima s-a luptat să trăiască, dar 
nu credeam că lui i se va întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat 
şi cu Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Parcă ar fi un blestem. 
Eu le spun nu simboluri, ci chiar mituri. Vor trece din simbol 
în mit toţi trei. Nu-i pot despărţi. Râdeam cu ei în ’90, când    
i-am întâlnit prima dată, că se purtau ca nişte paşoptişti. Erau 
luptători. Împreună au făcut ceea ce n-au reuşit şi poate nu vor 
reuşi degrabă politicienii, să realizeze marea unire a limbii 
române. Prin ei, limba română a devenit coincidentă cu patria 
de pământ. Nu ştiu cum va arăta Basarabia fără Grigore Vieru. 
Nu vreau să recurg la metafore, dar Grigore Vieru e cel care 
ţinea cumpăna în echilibru între cele două maluri al Prutului. 
De-o parte Eminescu, de-o parte Grigore Vieru.  Spunea, nu o 
dată, că Eminescu e cerul, iar noi, ceilalţi, nişte păsări care 
zburăm în văzduhul de sub Eminescu. Grigore Vieru a murit 
de Eminescu. 

- Simţea că face parte din cea mai tragică generaţie de 
scriitori. Dar, ne convingea: sufletul rănit naşte mărgărit... 
Cum să vorbim despre cartea dorurilor lui, despre cartea 
marelui vis, acela de Unire? 

- Să vorbim la timpul viitor. Ne-a lăsat o moştenire 
extraordinară. E o dulce povară moştenirea lui unionistă, chiar 
dacă amărăciunile lui din când în când îl făceau să strige că nu 
mai vrea unirea cu ţara. Va rămâne cel mai important stindard 
al Unirii Basarabiei cu ţara-mamă. A aşternut ceea ce în timp 
vor trebui să facă politicienii, fără încrâncenare şi fără spaime, 
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să aducă acasă pământurile răpite. Atunci vom vorbi despre 
Fratele Grigore la timpul trecut. Nu există margine de vers sau 
spaţiu între versuri în care să nu palpite dorul de neam, de 
limbă şi visul de a ne reîntregi în hotarele noastre fireşti. 

- L-am întrebat care este cartea, dintre cele scrise cu 
atâta sfinţenie, pe care o strânge cel mai tare la piept, şi mi-a 
răspuns că este Abecedarul; Albinuţa mea... 

- Da, pentru că a fost o armă cu care limba străină de pe 
pământ basarabean a fost înfrântă. În copii şi-a investit toată 
speranţa. Cu Abecedarul lui Grigore Vieru s-a început lupta 
pentru unire în Basarabia. 

- Bate un clopot în zi de duminică... Se vindecă rănile 
în taină, cum scria Grigore Vieru. Caută, Nicolae Băciuţ, 
cuvântul prin care să încheiem această ediţie specială a 
emisiunii Vitralii. 

- M-ai rugat să spun cuvântul de încheiere al emisiunii. 
Am fugit să-aduc din maşină o pagină, după cum vezi e udă, 
pe care am scris, în bătaia zăpezii, un poem pentru Grigore 
Vieru, „Trecere”: N-am altă moarte – / asta-i moartea mea,  / 
cum e lumina / într-o stea, / întoarcere / făr-a pleca / şi 
pleoapă pe privirea ta. / N-am altă moarte – / asta-i moartea 
mea, / un colţ de cer, / un colţ de stea, / lumină / făr-a lumina. 
/  N-am altă moarte, / doar a mea, / ecou ’nainte / de-a striga./ 
N-am altă   moarte - / asta-i moartea mea / şi doar în ea / voi 
învia. 

- Când rana în taină se vindecă… Moartea poetului 
sau o Sara pe deal? 

 
18 ianuarie 2009 

VALENTIN MARICA 
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Interviu cu poetul, educatorul, redactorul şi 
editorul Nicolae Bǎciuţ  

 

  
 

VPL: Întâi vă mulţumesc pentru amabilitatea de a 
accepta să-mi acordaţi acest interviu. Cum cred că vă 
amintiţi cǎ ne-am întâlnit întâmplǎtor, prin intermediul 
revistelor literare,  datorită admiraţiei şi dragostei pe care 
o avem – ambii - pentru Nicolae Steinhardt. În cartea pe 
care aţi scris-o despre el cu ocazia centenarului, mi-a atras 
atenţia caracterizarea pe care v-a făcut-o N. Steinhardt dv. 
ca poet:  

"Am găsit cu bucurie şi nu fără emoţie la Nicolae 
Bǎciuţ una din marile obsesii ale Poeziei din vremea 
tinereţilor mele: ideea poemului ca operă impecabilă, ca 
ideal absolut, unic, suprem, atotîmbǎrbǎtor şi atotbiruitor al 
oricărui cutează să scrie versuri. Numai în anii '20 s-au mai 
închinat vocabule aşa convinse şi fierbinţi Poemului. Pune-ţi 
masca şi vino... sună asemenea unui îndemn din vremea 
suprarealismului începător. Aşa fiind, firesc e că rolul de 
frunte la Nicolae Bǎciuţ să-l joace cuvintele, cărora mereu li 
se destăinuie, pe care le solicită, cărora le poartă sfruntat 
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respect, care-l răpesc în euforie şi-l supun caznei. (Două 
texte poetice)".  

Mi-aţi putea spune câte ceva din viaţa dv de poet?  
 
NB: Mi-e foarte greu să aleg, fiindcă mă amăgesc cu 

gândul că viaţa mea este ceea ce este prin poezie. 
Dialogul meu esenţial cu lumea, cu mine, cu divinitatea 

s-a făcut prin poezie. Cred că am scris poezie şi atunci când nu 
ştiam că ceea ce fac e... poezie. 

Poezia m-a salvat, mi-a dat încredere în mine, m-a ajutat 
să mă cunosc, să-i cunosc pe ceilalţi. Am trăit, scriind poezie, 
cele mai sublime clipe ale vieţii mele. 

Poezia e drogul meu, îmi asigură tot confortul nevoii 
mele de a visa, de a plânge, de a iubi. Poezia m-a dezvăţat de 
ură, de singurătate. 

Prin poezie am ajuns să cunosc marile spirite ale 
literaturii române contemporane, am reuşit să intru în dialog cu 
ele, de la Nichita Stănescu la Marin Sorescu, de la Ana 
Blandiana la Ioan Alexandru, la colegii mei de generaţie. 

Am debutat în anii de liceu cu poezie şi am sentimentul 
debutului cu fiecare poem pe care îl scriu. 

N-am scris nici mult, nici puţin, am scris atât cât am 
simţit nevoia să scriu, fiindcă, de regulă, scriu în aceea 
extraordinară stare de spirit pe care unii o numesc inspiraţie, 
când simţi că poţi să zbori, chiar dacă nu ai aripi. 

Cel mai adesea, scriu fiecare poem “dintr-o suflare”, de 
parcă aş mai fi scris poemul cândva, nemaitrebuind decât să-l 
repet, scriindu-l. 

Am visat că scriu poezie, am scris texte cuvânt cu cuvânt 
în vis, şi e greu de descris disperarea neputinţei de a putea 
rescrie acele poeme, care, în vis, mi se păreau impecabile. 

N-am alergat după premii literare, nici măcar nu-mi 
trimit cărţile la acele instanţe care anual se prefac că premiază 
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cele mai bune cărţi, deşi sistemul de premiere este un biet 
mecanism al “tovărăşiilor” literare. 

Nu pot să nu recunosc însă că Marele Premiu al 
Festivalului Internaţional “Nichita Stănescu”, care mi-a fost 
acordat în 2014, sub girul academicianului Eugen Simion, mi-
a vindecat nişte aşteptări, nişte răni. 

Şi poeţii sunt oameni, nu-i aşa? Mă întreb, întrebând, 
amintindu-mi un început de piesă muzicală: “Şi bărbaţii plâng 
câteodată, nu-i aşa?” 

 
VPL:  Am citit în revista Vatra veche materiale 

referitoare la o mulţime de manifestări educative pe care 
le-ati iniţiat, cum ar fi concursuri de poezie sau criticǎ 
literarǎ pentru elevi. În ce măsură vedeţi în tineret, în 
condiţiile exploziei de comunicaţie electronicǎ de azi, 
capacitatea de a pǎstra valorile literare cu care noi, cei din 
altǎ generaţie, am fost educaţi?  

 
NB: Eu cred în tânăra generaţie, cred în capacitatea ei de 

a duce mai departe o moştenire, sporindu-i valoarea, 
diversificând-o, într-o adaptare continuă la ritmurile vieţii 
exterioare şi interioare, aflate într-o continuă interdeterminare. 

Particip la numeroase întâlniri literare cu elevii, am 
iniţiat concursuri de creaţie literară şi la Târgu-Mureş şi la 
Brăila, sunt implicat în manifestări literare care îi au ca 
protagonişti pe cei tineri – şi creatori şi beneficiari ai 
literaturii. 

Cum să nu fii optimist, când sunt concursuri literare 
(“Ion Creangă”, “Ana Blandiana”, de la Brăila), la care 
participă ediţie de ediţie mii de concurenţi (la o ediţie “Ion 
Creangă” au fost peste 2500!). Aceşti copii cred în literatură, 
se visează scriitori. Ei citesc literatură, se antrenează în a 
traduce poezie română în alte limbi – din poezia mea au tradus 
în engleză, spaniolă, italiană, ... latină,... rromani..! 
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Cum să nu-ţi pui speranţe în şansele lor, în şansele 
literaturii române de mâine prin ei? Sigur, tehnologia îşi va lua 
vama ei, dar e inevitabil să se întâmple astfel. Dar aceasta nu 
înseamnă că nu va pune ceva în loc. 

Ba chiar trag nădejde ca la un moment dat toată literatura 
română, tot ce s-a tipărit în întreaga ei istorie să beneficieze de 
cuceririle tehnicii şi să fie găsită toată literatura română într-o 
bibliotecă virtuală, accesibilă oricând, de oriunde! 

Poate că orice cucerire îşi are propriile păcate, dar se va 
vedea şi câştigul din pagubă. 

Noi am trăit în cultul cărţii tipărite, am dorit să simţim 
căldura hârtiei. Dar poate şi tabletele sau mai ştiu ce s-o mai 
inventa, să ţină cititorii aproape, să le asigure devenirea, 
identitatea, să-i ajute să fie ei înşişi prin marea moştenire 
culturală naţională, prin moştenirea universală, pe care o vor 
putea cunoaşte mult mai uşor şi mult mai repede decât am 
putut noi. 

 
VPL:  Revista Vatra veche, al cărei redactor-şef 

sunteţi, e o revista plină de materiale interesante şi care 
are ilustraţii alese cu gust şi rafinament. Mi-aţi putea vorbi 
despre istoricul revistei, tematica ei, ca şi despre criteriile - 
dacă ele există - pe baza cărora selectaţi materialele care 
vă sunt trimise?  

 
NB: Bucuria, dragul de a face reviste vine din 

adolescenţă, iar şansa de a nu rătăci şi a merge de la început pe 
drumul cel bun mi-a oferit-o, în studenţie, la Cluj-Napoca, 
revista Echinox, al cărei redactor, apoi secretar de redacţie am 
fost. Apoi, la un an de la terminarea facultăţii, graţie lui 
Romulus Guga, am intrat în echipa revistei târgumureşene de 
cultură Vatra, al cărei redactor am fost din 1983 până în 2003. 
Anii cei mai frumoşi de... vetrism au fost până în 1989, apoi, 
începând din primele luni ale lui 1990, să nu mai pot pune 
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stavilă entuziasmului meu de a face reviste. Am fondat prima 
revistă lunară social-culturală după decembrie 1989, la Târgu-
Mureş, Alpha. Ca bursier, în Statele Unite ale Americii, în 
1990, am realizat singur o publicaţie în limba română, Noul 
pământ. Am pus umărul la numeroase publicaţii, multe 
efemeride, atât pentru publicul din ţară cât şi pentru cel din 
Bucovina de Nord, aflată dincolo de graniţele patriei de 
pământ. 

Am continuat să colaborez la revista Vatra, care începea 
să semene tot mai puţin şi ca formă dar şi în conţinut, cu Vatra 
lui Romulus Guga. Se abandonase programul care a consacrat-
o, politica editorială, mulţi colaboratori, revista nu mai era 
Vatra mea. Începuse să devină o altă revistă, în care nu mă 
regăseam nici eu, nici alte zeci de autori din zonă, pe care 
Vatra îi ignora complet, cum ignorate erau şi instituţiile 
culturale din zonă: teatre, muzee, biblioteci, filarmonica, 
ansambluri folclorice etc. Redactorii nu mai organizau decât 
sporadic întâlniri cu cititorii, lansări de carte, dezbateri literare 
etc. Adică nu se mai regăsea în paginile ei spaţiul cultural pe 
care ar fi trebuit să-l ilustreze şi să-l cultive, câtă vreme revista 
era finanţată din bani publici.  

Nu am reclamat la instituţia judeţeană care dădea grosul 
finanţării, n-am făcut proteste publice... Mi-am exprimat doar 
mâhnirea şi dezacordul şi m-am decis să fac pe cont propriu o 
altă revistă, care să semene cu cea care înainte de decembrie 
1989 era una dintre cele mai stimabile publicaţii de cultură din 
ţară. 

Şi-aşa, în 2009, am început să adun materiale pentru o 
nouă revistă, care să păstreze, în linii mari, până şi rubricatura 
Vetrei lui Romulus Guga. Şi cum se crease un precedent, după 
Dilema a apărut Dilema veche, am considerat că cel mai 
potrivit titlu pentru noua revistă e... Vatra veche. 

Revista a început cu colaboratorii apropiaţi, cu 20 de 
pagini – 16 de cultură şi 4 de “Documentele continuităţii”, ca 
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apoi să trec la 36, la 56 şi să mă opresc la 88 de pagini. 
Fiindcă, în ciuda numărului mare de colaboratori, din toată 
lumea, greul rămânea pe umerii mei. Eu concep sumarele, eu 
tehnoredactez, eu procesez fotografii, eu fac corectura, eu 
tipăresc revista, pe banii mei... Eu o distribui în format 
electronic la aproape 15.000 de adrese.  

În linii mari, Vatra veche, chiar dacă are formatul diferit, 
A4 şi nu A3, ca pe vremea lui Romulus Guga, are rubricile 
revistei Vatra din anii optzeci, punând preţ pe rubrica “Vatra 
dialog”, pe rubricile de critică şi istorie literară, revigorând şi 
rubrica “Documentele continuitărţii”, acordând spaţii largi 
beletristicii – poeziei, prozei, teatrului - , traducerilor (rubrica 
“Biblioteca Babel”), precum şi cronicii muzicale, teatrale, 
plastice... 

Au apărut şi rubrici noi, între care “Curier”, cea care 
publică corespondenţa primită pe emailurile redacţiei, atât din 
dorinţa de a ne păstra dialogul cu cititorii, cât şi din dorinţa de 
a nu lăsa să se piardă în labirintul internautic un gen care a 
scris istorie, genul epistolar. 

Am lărgit cercul colaboratorilor, acum înscriind un 
teritoriu imens al patriei noastre de cuvinte, din Australia până 
în Canada. 

Apoi, fiecare număr e o expoziţie virtuală, fiindcă el este 
ilustrat cu lucrările câte unui autor, care beneficiază şi de o 
prezentare şi, când e posibil, realizăm şi un dialog cu acesta. 

Sigur, criteriul de selecţie al materialelor este valoarea. 
Apoi ţin ca fiecare sumar de număr să aibă ritm, diversitate, 
culoare, în aşa măsură încât să se regăsească în revistă un 
număr cât mai mare de cititori. Primesc foarte multe materiale. 
Acum am în portofoliu circa 50.000 pagini, ceea ce înseamnă 
că aş putea să stau liniştit câteva decenii. Primesc şi materiale 
din largul lumii şi, deşi am stocuri suficiente, încerc ca la 
fiecare sumar să ţin pasul cu actualitatea culturală. 
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Sunt plăcut surprins de audienţa revistei, mărturie stau 
miile de emailuri pe care le-am primit până acum şi pe care le-
am publicat, fără a interveni niciodată în ele. Dorinţa multora 
de a publica în Vatra veche mă bucură, cum mă distrează unii 
care ar colabora, dar nu ar vrea să-şi supere astfel amicii de 
la... cealaltă Vatră. 

Cred că Vatra veche umple un gol la Târgu-Mureş şi că 
ea îşi va avea locul ei bine definit în istoria presei literare 
româneşti. Ea nu ia locul altei reviste, îşi ocupă locul ei, nu e 
împotriva altei reviste. 

Oricum, revista Vatra veche este un unicat în istoria 
presei culturale din România, fiind singura cu statutul de “one 
man show”. 

 
VPL: Ultima întrebare e legată de activitatea dv. 

editorială. De când conduceţi Editura "Nico" şi ce fel de 
cărţi publică editura dv ?  

 
NB: Dragul meu de a tipări cărţi are vechime. În liceu, 

mi-am “confecţionat” singur o carte, prima mea carte, într-un 
exemplar, se numea “Cădere în vârstă”. Visam să tipăresc cărţi 
pe-ale mele, pe-ale altora, şi dorinţa era cu atât mai mare cu 
cât se înăspreau condiţiile de tipărire, iar pentru tinerii scriitori 
s-a inventat debutut colectiv, nişte antologii cu selecţii din 
volumele depuse la concurs la edituri.  

Ca o răzbunare parcă, după 1990, am început să tipăresc 
cărţi la o editură înfiinţată de tipografia la care tipăream revista 
Vatra, la care lucram ca redactor din 1983. Editura se numea 
Tipomur, şi o bună bucată de vreme a dominat piaţa editorială 
mureşeană, tipărind însă autori şi din alte localităţi din ţară, ba 
chiar şi de la Paris, Londra... 

Până prin 2006, am rămas fidel Editurii Tipomur, al cărei 
redactor-şef eram, şi unde editasem deja câteva sute de cărţi, 
într-o perioadă în care foamea de carte era încă mare, de vreme 
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ce un roman ca “Nebunul şi floarea” a fost tipărit în 20.000 de 
exemplare, care s-au epuizat în 2-3 ani, ceea ce azi pare de 
domeniul fantasticului şi pentru edituri cu pretenţii. 

Apoi, când acţionarii Tipomurului s-au regrupat şi au 
apărut trei firme tipografice mai mici, am decis să iau 
activitatea editorială pe cont propriu, iar numele editurii l-am 
găsit în propriul nume, “NICO” venind de la... NICO...LAE. 
Mi-am zis atunci că, dacă NIKE a ajuns un brand, de ce nu ar 
ajunge şi NICO? 

Au fost în toţi aceşti ani o cerere foarte mare a autorilor. 
Dorinţa de a tipări cărţi a ajuns să fie atât de intensă, încât n-a 
mai contat nici vârsta, nici valoarea... În cei mai mulţi ani de la 
înfiinţare, am tipărit în jurul a o sută de cărţi pe an. Poezie, mai 
ales, proză, publicistică, critică şi istorie literară, teatru, din 
când în când, monografii, albume de artă, carte de specialitate, 
din domeniul didactic, medical etc.... 

Cuceririle tehnicii tipografice au devenit şi mai 
favorabile pentru cei care-şi doreau să tipărească în volum 
ceea ce scriau. 

Performanţele tipografice au înregistrat veritabile 
recorduri, adesea reuşind să transformăm în carte în câteva 
ceasuri orice manuscris, ceea ce, trebuie să recunosc, e 
năucitor. Cum altfel să numeşti realitatea ca un manuscris, 
predat seara la editură, să devină a doua zi carte şi să poată să 
fie lansată. 

E adevărat, tirajele sunt mici – 100 – 200 exemplare, 
pentru că autorii, cei mai mulţi, îşi tipăresc cărţile pe cheltuiala 
lor. 

Am tipărit şi cărţi bune, dar şi cărţi modeste, dar la astfel 
de tiraje, cărţile nu puteau dăuna grav... sănătăţii vieţii literare. 

Sita e, oricum, foarte deasă şi ce e valoare rămâne, restul 
e doar istorie literară. Dar nu-i poţi refuza unui autor tipărirea 
unei cărţi, ştiind că, dacă nu-ţi asumi tu această corvoadă, tot 
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se va găsi un editor, care o să-i tipărească prost cartea, nici 
măcar corectată... gramatical.  

E un paradox al capitalismului sălbatic de la noi. Se scrie 
şi se tipăreşte mult, chiar dacă în tiraje confidenţiale, dar 
măcar aşa se întreţine o atmosferă culturală, se menţine în 
viaţă... viaţa literară, care, oricum, e ameninţată din toate 
părţile. 

Măcar cei care scriu se citesc între ei, altfel nu prea ştim 
cine e cititorul cel de toate zilele? Cât citeşte, cum citeşte, de 
ce citeşte? 

Mai aud pe câte un politician care, participând la 
manifestări literare, invitat să ia cuvântul, îndeamnă publicul 
“să mai ia în mână o carte”, “să mai răsfoiască o carte”! Dar 
nu-i aud să îndemne la lectură, la citit o carte, pentru că nici ei, 
săracii, nu prea mai au un astfel de obicei. 

Mă ataşez de fiecare carte pe care o tipăresc, de parcă ar 
fi propria mea carte, şi trăiesc emoţii pe care nu sunt 
întotdeauna convins că le trăiesc şi autorii. 

Editura Nico c’est moi. Eu sunt editura. Eu tehnoredactez 
cărţile, eu fac corectura, eu fac, în cele mai multe cazuri, 
coperţile, eu lansez cărţile alături de autori... 

Apa trece, cărţile rămân, îmi place să spun, parafrazând 
un vechi proverb. 

 
VPL. Vă foarte mulţumesc pentru răspunsurile dv. 
 
Toronto – Târgu-Mureş, 14 iunie 2015  

VERONICA PAVEL LERNER 
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 ILIE ŞANDRU – 80 
„E greu, tot mai greu să vorbeşti astăzi despre 
sentimentul istoriei, cu atât mai mult despre 

patriotism şi naţionalism” 
 

  
  

-La 80 de ani, când priveşti înapoi, în timp, nu e uşor să 
detectezi reperele decisive în devenirea ta. Şi, totuşi, care au 
fost momentele de cotitură în cele opt decenii de viaţă? 
 
 – Nu e uşor deloc să priveşti înapoi, în timp, la 80 de 
ani. Calea este lungă, meandrică şi spinoasă, pentru a putea 
detecta reperele decisive din viaţa mea. Ele au fost multe şi 
pestriţe: unele bune, altele mai puţin bune, favorabile sau 
nefavorabile, cu bucurii, dar şi cu destule momente de 
cumpănă. Va trebui să mă rezum la doar câteva, altfel s-ar 
putea scrie un roman! 
 Momentele de cotitură au apărut chiar în primii ani de 
viaţă: războiul, tata pe front, eu la oi mai mult decât la şcoală, 
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unde tot nu aveam ce învăţa mare lucru în cele patru clase 
primare făcute la şcoală ungurească, în perioada când Ardealul 
de Nord era sub ocupaţie horthystă. Abia clasa a V-a am făcut-
o la şcoală românească. 
 Primul mare moment de cotitură, care avea să-mi 
schimbe radical viaţa s-a întâmplat în toamna anului 1946. 
Atunci, printr-o întâmplare cu totul şi cu totul nepevăzută, am 
ajuns elev în clasa I a Liceului ,,Petru Maior” din Reghin. 
Altfel, destinul meu era acela de a rămâne acasă, să moştenesc 
averea adunată de tatăl meu, care s-a adăugat la cea adunată de 
bunicul, să devin gospodar de frunte în Săcalu de Pădure. 
Norocul meu a fost unchiul Mihai, fratele cel mai mic al tatii, 
care şi-a dat demisia din magistratură – a fost judecător la 
Timişoara -, s-a mutat la Reghin, unde şi-a deschis un birou de 
avocatură. El l-a lămurit, cu greu, pe tata să mă dea la şcoală. 
 Un al doilea moment cred că a fost cel din toamna 
anului 1959, când am devenit elev în anul I al noii Şcoli 
Pedagogice Române din Reghin. Nici prin gând nu-mi trecea 
să mă fac dascăl. Voiam liceul, dar acesta era  la Târgu-Mureş. 
Tata voia însă fiu aproape de casă. ,,Dacă nu vrei să mergi la 
Reghin, atunci stai acasă”, mi-a spus el. Nu am avut de ales. 
Se spune că în tot răul este şi un bine. De data asta a fost însă 
mai mult bine. După patru ani, am ajuns învăţător în 
Platoneşti, un sat aparţinător comunei Sărmaş, din fostul raion 
Topliţa. Era o şcoală cu un singur post, aşa că am devenit 
,,învăţător-director”! 
 Un al treilea moment s-a întâmplat repede, după doar 
vreo câteva zile, în prima duminică după ce m-am prezentat la 
post, când l-am dat afară din şcoală pe un activist – ori 
secretar? – de partid, de la raion, care m-a trimis să adun 
oamenii la o şedinţă. Dar ei erau la biserică. Iar eu i-am 
replicat tovarăşului că sunt directorul şcolii, nu om de serviciu 
la primărie, şi l-am dat afară. Am fost mutat disciplinar la 
Bilbor. Din nou proverbul cu răul... Fiindcă iarăşi a fost mai 
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mult bine... Nu auzisem de Bilbor până atunci. Am ajuns cu 
greu, cu trenul forestier şi vreo 6 km pe jos, prin pădure. La 
Bilbor, şcoala era însă o clădire impunătoare, în stil românesc, 
cu un colectiv didactic numeros, aproape toţi tineri. 
 Viaţă grea la Bibor, un sat izolat în creierul munţilor, la 
peste 1000 de metri altitudine. Doar pădure, iarbă şi vite. 
Încolo nimic! Oamenii mai adunau câte un car de material 
lemnos cu care plecau ,,pe ţară”, adică spre Câmpie, în zona 
Reghinului, întorcându-se acasă cu câţiva saci de grâu şi de 
porumb. Nu te-ar fi luat cineva în gazdă şi să-ţi dea şi de 
mâncare, pentru nimic pe lume! Răbdam de foame zile întregi! 
Noroc că mai făceam rost de câte o pâine neagră şi uscată şi 
slănină sărată de la magazinele forestiere. La Bilbor, m-am 
căsătorit, tot cu o dăscăliţă, Paula Tănase; la Bilbor mi s-au 
născut şi cei doi copii: Dan şi Paul-Ilie; din Bilbor am plecat în 
armată şi tot acolo m-am reîntors, după doi ani în slujba 
patriei. Şi tot din Bilbor am plecat la Iaşi pentru a susţine 
examenul de admitere la Univrsitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, 
Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie - Limbă şi 
literatură română, pe care am absolvit-o în 1965. 
 La Bilbor, am avut şansa de a găsi în viaţă pe doi dintre 
fraţii lui Octavian C.Tăslăuanu: Petrache Tăslăuanu, fost 
învăţător, şi Cornel Tăslăuanu, fost primar. Dar am cunoscut-o 
şi pe o nepoată a sa, Adelina Cruceanu, învăţătoare, care preda 
Limba şi literatura română. De la ea am auzit prima dată de 
numele lui Tăslăuanu şi de prietenia sa cu poetul Octavian 
Goga. În podul casei lui Cornel Tăslăuanu am găsit o comoară: 
colecţia revistei ,,Luceafărul”, de la Budapesta şi Sibiu. De 
atunci mi-am propus să fac totul pentru a-l scoate din negura 
uitării şi să-l readuc în atenţia generaţiilor de azi pe cel care şi-
a legat numele de ,,Luceafărul”, timp de aproape un deceniu şi 
jumătate (1902-1914); de ASTRA, Octavian C.Tăslăuanu, 
patriotul şi omul politic, care a făcut parte din generaţia 
marilor bărbaţi ai României care au trudit pentru a se realiza 
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marele vis al unităţii naţionale şi statale a românilor. Aşa avea 
să apară, în 1997, volumul Pe urmele lui Octavian C. 
Tăslăuanu (Editura Petru Maior, Târgu-Mureş), iar după 15 
ani, în 2012, a apărut ediţia a doua, revăzută şi adăugită (Ed. 
Nico, Târgu Mureş). O. C. Tăslăuanu a devenit apoi şi unul 
dintre eroii romanului Peste hotarele timpului (Ed. Nico, 
Târgu-Mureş, 2013). Cred că şi acesta a fost unul dintre 
momentele care mi-au marcat viaţa. 
 Un alt moment de cotitură l-a constituit toamna anului 
1961, când am fost transferat în funcţia de director al Casei 
raionale de cultură din Topliţa, iar din anul următor, odată cu 
despărţirea culturii de învăţământ, am devenit secretarul 
Comitatului de Cultură şi Artă al raionului Topliţa, funcţie în 
care am rămas până în 1968, la înfiinţarea judeţelor. Atunci am 
reintrat în învăţământ, pe o catedră de Limbă şi literatură 
română de la Liceul teoretic din Topliţa. Aşadar, am devenit 
topliţean, oraşul în care locuiesc de peste 50 de ani. Ştiam că la 
Topliţa exista Mănăstirea Sfântul Ilie, ctitoria întâiului Patriarh 
al României şi al Bisericii Ortodoxe Române. Tot prin 
intermediul unchiului Mihai l-am cunoscut pe Preasfinţitul 
Dumitru (Emilian) Antal, nepot de soră al Patriarhului, care 
era stareţul mănăstirii. Iar dacă Bilborul m-a îndemnat să-l scot 
din anonimat pe O.C.Tăslăuanu, Topliţa m-a îndemnat să-l 
readuc în actualitate pe Patriarhul Miron Cristea. Asta cu atât 
mai mult cu cât din 1929, când la Ed. Cartea Românească, 
Bucureşti, a apărut volumul lui Ioan Rusu Abrudeanu 
Patriarhul României Dr. Miron Cristea, Înalt Regent, vol. I, 
nu s-a mai scris nimic despre el. Iar vol. II nu a mai apărut 
niciodată. 

Astfel, în 1998, cu ocazia aniversării a 130 de ani de la 
naşterea Patriarhului şi organizarea primei ediţii a Zilelor 
Miron Cristea, împreună cu regretatul prieten, scriitorul 
Valentin Borda din Bucureşti, am tipărit vol. Un nume pentru 
istorie: Patriarhul Miron Cristea (Ed. Petru Maior, Târgu -
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Mureş). După zece ani, am tipărit ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită (Ed. Grai Românesc a Episcopiei Ortodoxe a 
Covasnei şi Harghitei, Miercurea Ciuc). 
 Ar mai trebui să spun totuşi, ca fiind unul dintre 
momentele care mi-au marcat viaţa, anul 2005, când Consiliul 
Local Municipiului Topliaţa mi-a acordat înaltul titlu de 
Cetăţean de Onoare al muncipiului Topliţa. 
 Poate ar mai trebui să adaug că după o experienţă de 15 
ani de ziarist profesionist, în 1990, m-am reîntors la catedră 
timp de 18 ani, până la 73 de ani, când m-am pensionat, după 
55 de ani de activitate. Cam acestea ar fi, foarte pe scurt, 
reperele, să le zicem ,,decisive”, care mi-au marcat existenţa 
de până acum.  
 - Ce n-aţi mai face dacă ar fi să daţi ceasul înapoi? Şi 
pentru ce aţi vrea să aveţi un buget mai mare de timp? 

– De ceea ce am făcut din propria voinţă, conştient 
deci, nu cred că regret pentru ceva, de care să-mi fie ruşine. 
Nu aş mai face unele din cele pe care le-am făcut fără voia 
mea. De exemplu, nu aş mai vrea să rabd niciodată foamea şi 
frigul pe care le-am răbdat la Bilbor, în primul an de 
învăţământ. Dascălii de azi ai Bilborului nici nu pot crede că 
acolo s-a întâmplat aşa ceva acum mai bine de şase decenii. În 
sfârşit, nu aş mai vrea să fac armata pe care am făcut-o timp de 
doi ani, între 1955-1957. Am avut norocul să fac armata la 
regimentul de artilerie grea a Corpului 52 Armată, Craiova. 
Artileria este o armă foarte frumoasă. Să conduci focul asupra 
unor ţinte ce se află la 10-15 km, cu proiectile de peste 60 de 
kilograme, este o adevărată artă. Însă mizeria şi foamea pe 
care le-am îndurat acolo, mai ales în primul an, când nu am 
văzut pâinea, ci doar mămăliga şi arpacaşul, nu aş mai dori să 
le mai îndur niciodată.  
 În ce priveşte timpul, el este şi prietenul, dar şi 
duşmanul cel mai feroce şi neiertător al omului. Fiecare om ce 
se naşte are un ,,buget” al său de timp. Niciunul dintre noi nu îl 
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ştie însă. În ce mă priveşte ,,bugetul” meu s-a cam epuizat. Iar 
dacă aş dori să-mi mai dea Dumnezeu un ,,supliment de buget” 
de timp, l-aş folosi pentru a scrie ceea ce nu am scris. Fiindcă 
eu am debutat în literatură abia la 60 de ani, vârstă la care 
mulţi dintre scriitori sunt consacraţi, au deja un nume în 
literatură. De atunci, din 1995, am scris într-un ritm susţinut, 
încercând să recuperez ceva din ceea ce am pierdut. Nu voi 
reuşi însă niciodată. 
 - Aveţi mereu nostalgia locurilor natale. Aţi scris şi o 
Monografie a satului Săcalu de Pădure. Cât şi cum duce cu el 
scriitorul spaţiul naşterii? 
 – Monografia la care faci referire nu am scris-o eu, ci 
regretatul părinte Romulus Sever Todea, cel care a slujit la 
altarul bisericii satului vreme de o jumătate de veac. A trudit 
mult la monografia aceea. A alergat pe la arhive, a căutat 
documente, a ascultat pe bătrânii satului, care i-au povestit 
lucruri auzite de la părinţii şi de la buncii lor. Monografia a 
rămas însă în manuscris. Cu puţin timp înainte de a trece la 
cele veşnice mi-a dat şi mie un exemplar şi am văzut, din ochii 
săi, că mi la încredinţat cu speranţa că îl voi tipări. Am făcut 
tot ce am putut şi în 2001 l-am tipărit într-o variantă mai 
redusă. Cartea a fost lansată în acelaşi an la o întâlnire a fiilor 
satului, iar banii încasaţi au fost donaţi parohiei, pentru noua 
biserică aflată în construcţie. Anul trecut, împreună cu doi 
consăteni, generalul(r) Valer Cengher şi profesorul Ioan 
Torpan, cu sprijinul Primăriei comunei Brâcoveneşti, am 
tipărit ediţia a II-a, respectând, de data aceasta, manuscrisul 
părintelui Todea, în plus am mai adăugat un bogat album foto. 
 Revenind la locurile natale, trebuie să spun şi cred că 
nu greşesc, că nostalgia acestora o purtăm în suflet toată viaţa. 
E vorba despre cei care ne-am născut într-un sat. Noroiul şi 
praful de pe uliţele satului natal nu se va dezlipi de pe tălpile 
noastre niciodată, până la moarte, fiindcă umblam desculţi. Nu 
are importanţă că satul este mic şi neînsemnat, pentru mine 
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este cel mai frumos. Îmi aduc aminte că marele Eminescu scria 
undeva, referindu-se la ţara noastră: ,,e mică ţărişoara noastră 
(...) dar această ţară mică şi ştirbită e ţara noastră, e ţara 
românească, e patria iubită a  oricărui suflet de român”! 
Acest adevăr e valabil şi în privinţa satului în care vezi lumina 
zilei. Iar când este vorba de un scriitor, icoana sfântă a satului 
său natal o poartă mereu cu el, imaginea satului, uneori chiar 
fără să-şi dea seama, apare în ceea ce scrie. Spaţiul acela al 
naşterii, cu casele ascunse în umbra grădinilor, dealurile şi 
pădurile înconjurătoare, izvoarele, câmpurile cu florile 
multicolore, lanurile de grâu, legănându-se sub adierea 
vântului de vară, sunt întipărite pentru totdeauna în memoria 
afectivă a scriitorului. Închid ochii şi le văd pe toate, aşa cum 
erau ele în vremea copilăriei. Este zestrea mea spirituală. Din 
ea s-au născut unele din povestirile şi nuvelele volumului 
Vremuri şi destine (Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011). Iar 
romanul Drum spre viaţă (Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 
2007) îşi trage seva tot spaţiul acela natal. 
 - Cum e perceput la Topliţa sentimentul istoriei? Dar 
patriotismul, naţionalismul? 
  – E greu, tot mai greu să vorbeşti astăzi despre 
sentimentul istoriei, cu atât mai mult despre patriotism şi 
naţionalism. Asta mai ales la tânăra generaţie, fiindcă, practic, 
Istoria Românilor a dispărut ca obiect de învăţmânt în şcoala 
primară şi în învăţământul preuniversitar, unde mai este o 
singură oră de istorie pe săptămână! Şi atunci se predă o 
,,istorie integrată”, o istorie ,,în spirit european”. Nici Topliţa 
nu face excepţie, situaţia este aceeaşi peste tot. 
  În învăţământul primar nu se preda o istorie propriu-
zisă, dar erau acele povestioare despre trecutul istoric al 
poporului român, despre daci şi romani, despre marii voievozi 
şi faptele lor eroice etc. etc. Nu mai sunt, fiindcă istoria trebuie 
,,demitizată”! Că n-a fost Ştefan vodă chiar aşa de...mare, că i-
au plăcut mai mult femeile! N-a fost nici Mihai vodă atât de 
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viteaz, ci mai mult un aventurier! Cum să mai vorbim atunci 
de un sentiment al istoriei? Fiindcă acesta, ca şi patriotismul, 
trebuie format în şcoală, iar în şcoala românească 
contemporană nu mai este loc pentru aşa ceva. Este trist să 
constaţi că astăzi dacă mai ai curajul să-ţi afirmi deschis 
patriotismul şi naţionalismul, respectiv dragostea faţă de patria 
ta, faţă de România; dragostea faţă de poporul din care faci 
parte, adică poporul român, ai toate şansele să fii arătat cu 
degetul şi etichetat ca fiind extremist!  
 Din păcate, ceea ce spunea Napoleon: ,,dragostea de 
patrie este cea dintâi virtute a omului civilizat”, nu mai este de 
actualitate. În schimb de mare actualitate este dictonul latin 
,,ubi bene, ibi patria”! România nu mai este ,,patria iubită a 
oricărui suflet de român”, cum spunea Eminescu. Şi-atunci 
cum să nu ne gândim la vorbele filozofului francez Ernest 
Renan: ,,O ţară, ai cărei fii devin din ce în ce mai indiferenţi 
faţă de interesele generale ale ei, este o ţară care se 
degradează moral. Decăderea ei este apropiată”! Nu sunt 
oare ele foarte actuale pentru situaţia actuală a ţării noastre? 
Fiind încă pătruns de acel sentiment al istoriei, mai păstrând 
încă ceva din acel ,,suflet de român”, mă cutremur la gândul 
acesta. 
 - Prietenia literară este o frumoasă avere. Cât de 
bogat sunteţi din acest punct de vedere? 
  – Prietenia este unul dintre sentimentele nobile ale 
omului, născută între cei care se stiează şi se preţuiesc 
reciproc. Prietenia este iubirea fără aripi, cum spunea Byron. 
Cu atât mai mult prieteniile literare înseamnă, pentru cei care 
stau mai mult aplecaţi asupra mesei de lucru, averi spirituale 
importante. Am în vedere adevăratele prietenii, bazate pe 
stimă, respect şi preţuire, nicidecum acele ,,bisericuţe” formate 
din ,,acel soi ciudat de barzi”, ce se constituie pe baza unor 
interese meschine. În ce mă priveşte, aş spune că, din acest 
punct de vedere, nu sunt nici prea bogat, nici prea sărac. Pot 
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spune că m-am bucurat de prieteniile unor importanţi scriitori 
care, din păcate, au trecut în lumea veşniciei, precum Grigore 
Vieru. Ar fi împlinit, ca şi mine, 80 de ani. Ne pregătim să 
marcăm la Topliţa, cea de a 80-a aniversare a naşterii sale, iar 
la cea de a XVIII-a ediţie a Zilelor Miron Cristea, din iulie 
a.c., la una dintre secţiunile sesiunii internaţionale de 
comunicări ştiinţfice se vor prezenta numai comunicări despre 
viaţa şi opera lui Grigore Vieru, Cetăţean de Onoare al 
oraşului Topliţa. Aşa au fost şi Ion Vlasiu, Valentin Borda, 
Constantin Mustaţă, Vasile Avram, Romulus Guga, Adrian 
Păunescu. Mă bucur de prietenia unor  scriitori contemporani 
precum Valentin Marica, Nicolae Băciuţ, Lazăr Lădariu, 
Mariana Cristescu, Ion Ilie Mileşan, Teodor Tanco, George 
Echim, Ioan Morar, Ionel Simota, Barbu I.Bălan. Sau 
basarabenii: Mihai Cimpoi, Ion Hadâră, Nicolae Dabija, Ion 
Negrei. Mă mândresc că sunt contemporanul lor şi le sunt 
prieten. Nu cred că i-am amintit pe toţi, şi-mi cer scuze de la 
cei pe care i-am omis, fără nicio intenţie.  
 - Apropierea de fraţii de dincolo de Prut au avut 
episoade memorabile? Ce n-ar trebui uitat în relaţiile cu 
basarabenii, nu doar cu cei din lumea literară? De ce credeţi 
că ardelenii sunt mai ataşaţi de basarabeni decât românii din 
alte provincii istorice? 
 I– După ce s-a rupt ,,gardul de fier” de pe Prut, în 
1990, s-au întâmplat într-adevăr câteva episoade memorabile 
în relaţiile românilor de pe cele două maluri ale acestui râu, 
chiar dacă el încă şi acum ,,curge între noi şi plânge”. Primele 
dintre aceste episoade memorabile au fost Podurile de flori de 
pe Prut. Am luat parte şi eu la două ediţii, la cea dintâi, din 
mai 1990, de la Cotul Miculinţi, şi cea de a doua, din 1991, de 
la Stânca Costeşti, când de la Topliţa au plecat 11 autobuze. 
Când au văzut cum soseau unul după altul, toate cu numere de 
HR, poliţia a intrat în alertă, crezând că dau năvală secuii peste 
cei adunaţi acolo!  
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 Memorabilă cu adevărat a fost prima ediţie, cea din 
1990, când zeci de mii de români s-au adunat pe cele două 
maluri, la locul numit Cotul Miculinţi, chiar în dreptul satului 
lui Grigore Vieru, Pererita. Atunci, poetul a trecut pe malul 
drept cu singura barcă ce era acolo. S-a întâmplat ca barca să 
ajungă exact în locul în care mă aflam, aşa că eu am fost cel 
care l-a luat în braţe şi aş putea spune că îmbrăţişaţi am rămas 
până la moarta sa tragică din ianuarie 2009. Nefiind vreun pod, 
la un moment dat mulţimile de pe cele două maluri au intrat în 
apă şi s-au întâlnit la mijlocul râului: strigăte, îmbrăţişări cu 
ochii înecaţi în lacrimi, între oameni care s-au întâlnit pentru 
prima dată. Erau aşa de mulţi încât apele râului aproape nu se 
mai vedeau! 
 Un alt moment memorabil s-a întâmplat tot în 1990, în 
Basarabia, unde  Parlamentul de la Chişinău a hotărât ca ziua 
de 31 august să devină sărbătoarea naţională ,,Limba noastră 
cea română”. Manifestările închinate acesteia s-au desfăşurat 
timp de o săptămână, încheindu-se  vineri, 31 august, când în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut loc un grandios spectacol 
de sunet şi lumină, iar Limba română, în chip de domniţă, 
îmbrăcată în straie strălucitoare, a sosit într-o caleaşcă aurită, 
flancată de călăreţi, în timp ce peste imensa mulţime răsunau 
versurile lui Dumitru Matcovschi: ,,Sărmană limbă cum ai fost 
strâmbată / De farisei, de lepre, de năluci...”! 
 Memorabile au rămas şi întânirile noastre cu scriitorii 
basarabeni, la Uniunea Scriitorilor din Chişinău, ori la Casa 
Limbii Române ,,Nichita Stănescu”, în frunte cu fostul 
preşedinte al uniunii, academicianul Mihai Cimpoi, cu actualul 
preşedinte, poetul Arcadie Suceveanu, cu Grigore Vieru, 
Leonida Lari, Leo Butnaru, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ion 
Hadârcă, Nina Josu, Dumitru Matcovschi, Valeriu Matei, Ion 
Vatamanu, Gheorghe Vodă. 
 În ce mă priveşte, am avut şi am strânse legături şi cu 
alţi români basarabeni, unele dintre acestea fiind cu părinţii 
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numeroşilor elevi basarabeni pe care i-am avut la liceul din 
Topliţa, altele cu redactori de radio şi televiziune, ori din presa 
scrisă, precum : Liliana Armaşu, Ianoş Ţurcanu, Alecu 
Mocanu, Ion Negrei, Gheorghe Bologan; cu intelectuali de 
renume: Ion Ungureanu, Ion Varta,  Vlad Ciubuciu; cu cadre 
didactice şi cu oameni simpli din localităţile din nordul 
Basarabiei (Corjeuţi, Tabani, Trinca, Briceni, Edineţ). De pe 
urma acestor legături s-au născut cărţile de publicistică pe care 
le-am scris: Basarabia iarăşi şi iarăşi... (Editura APP 
Bucureşti, 2003), Inima Timpului (Editura Nico, Târgu -
Mureş, 2010), Jurnal de Basarabia (Editura Nico, Târgu -
Mureş, 2011). 
 La ultima întrebare îmi este uşor să răspund. Ardelenii 
şi basarabenii sunt mai ataşaţi unii de alţii pentru că i-au 
apropiat suferinţele pe care le-au îndurat de-a lungul vremii. 
Pe coperta a patra a cărţii Basarabia iarăşi şi iarăşi..., am 
consemnat un adevăr de netăgăduit: ,,Istoria Basarabiei este 
una tragică, scrisă cu lacrimi şi cu sânge, ca şi istoria 
dureroasă a Ardealului...”. Să nu uităm că un ardelean mare, 
bardul de la Răşinari, poetul Octavian Goga, a scris 
nemuritoarea poezie Vorbeau azi noapte două ape, în 1912, 
cu ocazia comemorării unui veac de la răpirea Basarabiei, în 
care este redat, cu mijloacele artistice specifice, adâncul 
tragism al celor două râuri româneşti: Prutul şi Mureşul. 
Primul rostea, pe un ton de bocet: ,,În taina apelor afunde / Un 
ţintirim de veacuri port,/ Mi-e albul înspumatei spume / Mai 
trist ca giulgiul unui mort...” Iar Mureşul i-a răspuns tot la fel: 
,,În valul meu de veacuri plânge / Acelaşi vaier stins şi mut, / 
Mai multe lacrimi decât sânge / Nisipul meu a cunoscut”. 
Plângea şi inima poetului: ,,Nedumerirea mă supune / Când 
rostul patimii v-ascult, / Căci inima nu-mi poate spune, / Pe 
care să vă plâng mai mult”. 
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 -La 80 de ani, scriitorul Ilie Şandru se simte 
confortabil în fila de dicţionar care îi este dedicată. Ce 
lipseşte din ea? 
 - Aş spune că sunt chiar foarte mulţumit că numele 
meu a apărut în două dicţionare: primul Scriitori români 
mureşeni al regretatei Ana Cosma, editat la Târgu-Mureş, în 
anul 2000; cel de al doilea, Dicţionarul General al Literaturii 
Române, literele S/T, al Academiei Române, apărut la Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007. Sigur, în general, 
datele biografice sunt oglindite corect, ca şi titlurile volumele 
de autor şi ediţiile îngrijite, dar numai până la datele 
respective: în primul, până în 2000, în cel de al doilea, până în 
2005. De atunci s-au mai adăugat la cărţile de autor încă  zece 
volume, iar la ediţiile îngrijite, trei. Asta este situaţia. Ea se va 
putea modifica doar dacă va mai apare altă ediţie. Deocamdată 
e bine şi aşa, fiindcă s-ar fi putut foarte bine să nu existe o filă 
de dicţionar cu numele Ilie Şandru. 
 - V-aţi lăsat cel mai adesea sedus de proză. Care v-au 
fost modelele, care temele preferate? 

– Da, într-adevăr, m-am lăsat sedus de proză. Nici nu 
am încercat alte genuri literare. Doar ziaristica, însă şi aceasta 
este, de fapt, tot o proză. Am început timid, cu reportajele, care 
sunt aşa un fel de struţo-cămilă între gazetărie şi proza 
propriu-zisă. De altfel, trebuie să spun că nici nu aveam de 
gând să public vreodată un volum. Însă aşa cum deseori în 
viaţă se întâmplă ceva... Iar acel ceva a fost o discuţie cu un 
bun prieten, încă din anii de şcoală, tot cadru didactic, care, la 
un pahar de vin, mi-a pus o întrebare surprinzătoare: ,,Mă, tu 
ai scris mii de articole în viaţa ta (lucram ca redactor la 
Informaţia Harghitei). De ce nu scrii o carte?... Am rămas 
năuc. Nu am ştiut ce să-i răspund. Nu m-am aşteptat la o 
asemenea întrebare. În cele din urmă, am bolmojit ceva, că una 
este gazetăria, alta este literatura... Dar întrebarea colegului 
meu mi s-a agăţat de creier şi am tot rumegat-o. Ba mi-am 
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amintit că în urmă cu mulţi ani, ca elev, luasem şi nişte premii 
pentru nişte ,,creaţii proprii”. Dar teama pentru cuvântul scris 
şi folosirea sa pentru a produce o creaţie literară a fost mare. 
Fiindcă literatura nu este altceva decât o artă a cuvântului.  
Aşa s-a întâmplat că debutul meu literar să fie târziu, la 6o de 
ani. 
 Cât priveşte modelele şi temele preferate, aş putea 
spune că dacă am avut totuşi un model acesta nu este altul 
decât Camil Petrescu. Literatura sa ,,autentică” m-a pasionat 
întotdeauna. M-am molipsit de ,,deviza” lui privitoare la 
autenticitate, anume ca scriitorul ,,să exprime în scris, cu 
sinceritate, ceea ce a simţit, ceea ce a gândit, ceea ce s-a 
întâmplat în viaţa lui şi a celor care i-a cunoscut...”. Din 
această convingere s-au născut cele două monografii: Pe 
urmele lui Octavian C.Tăslăuanu şi Patriarhul Miron 
Cristea. Acelaşi lucru este valabil şi în ce priveşte proza 
propriu-zisă, atât proza scurtă, nuvelele şi povestirile, cât şi 
romanele. Toate sunt inspirate din întâmplări reale. Iar eroii lor 
sunt, în cea mai mare parte, oameni care au trăit în realitate. 
Astfel, realitatea se împleşte mereu cu ficţiunea. 
 - E o frustare că, în ciuda atâtor apariţii editoriale, 
proză, publicistică, memorialistică, activitate editorială, 
culturală – nu eşti membru al Uniunii Scriitorilor? 
 – Nu este deloc o frustare. Poate a fost cândva, atunci 
când mi-am depus dosarul în urmă cu mulţi ani. Dar se ştie că 
timpul se dovedeşte a fi cel mai bun doctor pentru rănile 
sufleteşti. Mi-am dat seama că uşile acelei uniuni nu se 
deschid pentru toţi ,,neisprăviţii”. Aşa că m-am vindecat 
definitiv. Pe undeva poate aş putea vorbi de o frustrare doar 
când îmi aduc aminte că sunt membri ai U.S. nişte indivizi şi 
individe care au scris câte o singură carte şi aceea una de 
amintiri... Însă la români se vede că ,,năravul din fire, n-are 
lecuire”! E valabilă afirmaţia în toate şi pentru toate...  Între 
timp, am devenit membru al Ligii Scriitorilor din România, 
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care este aşa, un fel de ,,Formula a II-a” (la automobilism), sau 
,,Liga a II-a (la fotbal). Dar e bine.  
 - Care sunt particularităţile vieţii de scriitor la 
Topliţa? Şi geografice şi etnice şi administrative. 
 – Aş spune că nu numai viaţa de scriitor e grea la 
Topliţa, ci, în general, viaţa de intelectual. E grea mai mult în 
sensul spiritual. Nu este deloc uşor ca într-un orăşel precum 
Topliţa (chiar dacă este el ,,botezat” municipiu, artificial 
desigur) să-ţi păstrezi cu adevărat condiţia de intelectual şi să 
nu te laşi scufundat în gaura neagră a anonimatului, să te îneci 
în mediocritate, să rămâi doar cu numele intelectual. Asta este, 
din păcate, soarta celor mai mulţi dintre cei care sunt 
absolvenţi ai învăţământului superior, deci se pretind a fi 
intelectuali. Spun aceasta în deplină cunoştinţă de cauză. Chiar 
dacă în Topliţa există un număr destul de important de cadre 
didactice, ingineri, economişti, medici etc., foarte puţini 
participă la o manifestare spirituală, la un spectacol de teatru, 
atunci când se mai întâmplă şi aşa ceva. Cei mai mulţi dintre 
aceştia nu mai cunosc alt traseu decât cel casă – şcoală sau 
casă – birou şi retur.  
 Ca scriitor, situaţia este şi mai ingrată. Fiindcă nu te 
poţi izola, simţi nevoia să te întâlneşti cu nişte prieteni, ori, mă 
rog, cu nişte confraţi, să discuţi, să faci schimb de idei, poate 
în cadrul unui cenaclu literar sau, pur şi simplu, la un ,,pahar 
de vorbă”. ,,Prieteni de pahar” nu e greu de găsit într-un orăşel 
ca Topliţa, dar atât!..  
 Pe de altă parte, trebuie să recunosc că peisajul 
geografic din jurul oraşului este unul încântător. Natura, cu 
minunăţiile sale, poate să te inspire în ceea ce priveşte crearea 
unor descrieri de natură. O ieşire în mijlocul naturii, în peisajul 
montan din jur, este reconfortantă şi, de multe ori, te îndeamnă 
spre masa de scris. În ce mă priveşte, mai ales după pensiona-
re, mă refugiez deseori la Bilbor, satul acela ,,frumos ca-n 
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poveşti, aninat pe crestele Carpaţilor” al lui O.C.Tăslăuanu, 
de unde, de fiecare dată, mă reîntorc cu rezervoarele pline. 
 - Primul Patriarh al României, Elie Miron Cristea a 
plecat de aici. Conduceţi Fundaţia Culturală ,,Miron 
Cristea”. Ce reprezintă pentru cei de aici moştenirea Elie 
Miron Cristea? 
 – Da, întâiul Patriarh al României şi al Bisericii 
Ortodoxe Române s-a născut în Topliţa Română, la 18 iulie 
1868, într-o familie ţărănească, care îşi are rădăcinile adânc 
înfipte aici, la poalele Călimanilor. S-a ridicat prin propriile 
puteri în viaţă, bazându-se doar pe darurile pe care Dumnezeu 
le-a sădit în fiinţa sa. Aşa cum scrie regretatul Vasile Netea, a 
plecat de acasă ,,cu cioareci şi cu suman, fără neamuri 
suspuse, fără un nume consacrat, fără avere şi fără 
protectori”. Şi a ajuns ,,păstor cu turmă mare, păstorul 
Neamului”! Întâiul Patriarh al României! 
 La Topliţa, memoria Patriarhului este totuşi prezentă şi 
menţinută cu cinste prin voinţa topliţenilor şi a câtorva 
instituţii importante. E vorba, mai întâi, de Mănăstirea 
,,Sfântul Prooroc Ilie”, monument istoric din 1847, ctitorie a 
Patriarhului Miron Cristea, care a reclădit o veche bisericuţă 
de lemn din Stânceni-Meştera în grădina casei părinteşti din 
Topliţa, iar în 1928 a fost sfiinţită ca mănăstire. Aici, în fiecare 
an, la 20 iulie, are loc sărbătoarea hramului, la care se adună 
mii de credincioşi veniţi de pe Mureş, de pe Câmpie, din 
Bistriţa-Năsăud, din Maramureş şi chiar de peste munţi, din 
Neamţ şi Suceava. În incinta mănăstirii, există un muzeu cu 
numeroase obiecte bisericeşti vechi, icoane şi cărţi  valoroase 
etc. În cadrul muzeului este amenajată şi o Cameră memorială 
,,Miron Cristea”. De asemenea, Biblioteca mănăstirii, care 
cuprinde aproape 15.000 de volume, are în rafturile sale 
numeroase volume din Biblioteca Patriarhului sau despre el. 
 De aproape un sfert de veac la Topliţa îşi desfăşoară 
activitatea şi Fundaţia culturală ,,Miron Cristea”, pe care o 
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conduc. Din iniţiativa acesteia şi în organizarea ei, din 1998, la 
Topliţa se desfăşoară anual Zilele Miron Cristea, o amplă suită 
de manifestări cultural-ştiinţifice şi religioase, între care o 
sesiune internaţională de comunicări ştiinţfice, cu participarea 
unor importante personalităţi din ţară şi de peste hotare. De 
asemenea, cea mai importantă şcoală gimnazială din Topliţa: 
Şcoala Gimnazială nr. 8, poartă numele Patriarhului Miron 
Cristea. 
 Aşadar, la Topliţa, memoria Patriarhului Miron Cristea 
este vie. Iar la aceasta mă bucur că mi-am putut aduce, 
modesta contribuţie, prin cele două volume monografice 
Patriarhul Miron Cristea, ediţia I, 1998, ediţia a II-a, revăzută 
şi adăugită, 2008; retipărirea Tezei de Doctorat ,,Mihai 
Eminescu – viaţa şi opera”, cel dintâi studiu complet asupra 
vieţii şi operei lui Eminescu, din care un exemplar se află la 
Centrul Intenaţional ,,Mihai Eminescu” din Chişinău; prin 
numerose studii şi articole apărute în diferite publicaţii, 
precum şi comunicări ştiinţifice prezentate la diverse sesiuni 
ştiinţifice, între care ultima fiind Sesiunea internaţională de 
comunicări ştiinţifice din decembrie 2014, organizată la 
Timişoara, în cinstea Marii Uniri din 1918. 
 - De ce are nevoie provincia pentru a nu fi copleşită de 
,,imperialismul” cultural al Capitalei? Dar cei care locuiesc 
în zone  în care românii sunt minoritari? Vă simţiţi protejaţi 
ori neglijaţi? 
 – Greu de răspuns la o asmenea întrebare. Fiindcă nu 
suntem noi cei dintâi care să  fim preocupaţi de această 
chestiune. Dar cred că nu s-au găsit răspunsuri mulţumitoare. 
Părerea mea este că fenomenul ,,imperialismului” cultural al 
Capitalei practic nu poate fi contracarat de provincie. Fiindcă 
Bucureştiul a fost şi rămâne un adevărat magnet pentru foarte 
mulţi intelectuali de valoare, pentru creatorii din diferite 
doemenii de activitate, inclusiv scriitorii, mai ales cei din 
generaţiile tinere, care sunt convinşi că numai în Bucureşti se 
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pot afirma. Şi cam au dreptate. Asta în ciuda faptului că şi în 
provincie au fost şi sunt oameni de valoare, care s-au afirmat, 
au fost şi sunt scriitori de valoare, care au scris opere literare: 
proză, poezie, teatru, critică şi istorie literară, cu nimic mai 
prejos decât cei din capitală. În acelaşi timp, cred că trăim şi 
cu nişte idei preconcepute în această privinţă, ca fiind ,,un dat” 
ce nu poate fi altfel decât aşa. Nu ştiu ce să spun. Poate s-ar 
impune o discuţie mai largă pe această temă. 
 Cât priveşte cea de a doua întrebare, care se referă la 
românii minoritari în Covasna şi Harghita, ca unul care cunosc 
bine situaţia şi am scris mult despre ea, vă pot răspunde scurt 
şi clar: nu ne simţim nici protejaţi, nici neglijaţi, ci pur şi 
simplu abandonaţi, lăsaţi la cheremul ,,majoritarilor” unguri-
secui, mai bine zis la cheremul policienilor care s-au urcat azi 
în spatele lor, cum scria Emil Dandea. 
 - Erori de apreciere se fac mereu. Judecata de gust e 
nesigură. Oricine poate greşi. Păcătuesc nepedepsiţi şi 
editorii şi criticii – spune Valeriu Gherghel. Care credeţi că 
va fi destinul operei dumneavostră? 
  – La întrebarea aceasta e uşor de dat un răspuns, 
citându-l pe Eminescu: ,,Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, 
peste un veac, / Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac, / 
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari, / Colbul ridicat din 
carte-ţi l-o sufla din ochelari / Şi te-o strânge-n două şiruri, 
aşezându-te la coadă, / În vreo notă prizărită sub o pagină 
neroadă.” Şi tot ar fi bine, fiindcă ar putea fi şi mai rău. 
 - La 80 de ani, Ilie Şandru e activ – şi în viaţa 
culturală şi la masa de scris. Care sunt visele restante ale lui 
Ilie Şandru? 
 – Ei, Doamne, se mai poate vorbi oare de vise la vârsta 
mea?  Dacă e vorba doar de cele ,,restante” acestea sunt cu 
nemiluita, dar ele vor rămâne pentru totdeauna doar...vise. Am 
amintit  deja că eu am îndrăznit să public prima carte de autor 
abia la vârsta de 60 de ani. Adică vârsta pensionării. E drept că 
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am mai lucrat încă 18 ani şi în toată această perioadă am 
încercat să mai recuperez ceva din timpul pierdut. Nu am 
reuşit şi nici nu voi reuşi, cu toate că într-o perioadă de 20 de 
ani am scris şi am publicat aproape tot atâtea cărţi. Aş fi putut 
scrie încă cel puţin pe atâtea! 
 Aşadar, la vârsta aceasta, de octogenar, chiar dacă mai 
sunt, cum spuneţi, activ, sunt fiindcă încă Dumnezeu văd că nu 
mă prea are la suflet, aşa că, cel puţin deocamdată, m-a lăsat în 
pace, în privinţa chemării... Scriind aceste rânduri, mi-am 
amintit de o glumă. Undeva, la o mănăstire, stătea la soare un 
călugăr bătrân. Intrând episcopul locului în mănăstirea aceea l-
a văzut şi a trimis pe cineva să-l întrebe cine e şi ce face acolo? 
Cel trimis s-a dus, s-a interesat şi s-a întors ca să-i pună 
episcopului că e un călugăr bătrân şi nu face nimic, stă la 
soare. Episcopul l-a trimis înapoi să-l întrebe câţi ani are? A 
spus că are 100, i-a spus trimisul episcopului. Acesta l-a trimis 
iarăşi înapoi, să-l întrebe ce are de gând să facă? Trimisul s-a 
întors cu răspunsul: Preasfinţite mi-a spus că vrea s-o-nceapă 
pe a doua!.. Eu la cea de a doua încă nu mă gândesc!.. 
Singurul gând pe care îl am acum este legat de buna 
organizare şi desfăşurare a celei de a XVIII-a ediţii a Zilelor 
Miron Cristea, care va fi în iulie, când, după cum ştiţi, la 
Topliţa îşi vor da întâlnire mulţi oameni importanţi, 
personalităţi ale culturii şi ştiinţei, din ţară şi de peste hotare, 
aşa cum s-a întâmplat la cele XVII de până acum. 
  

NICOLAE BĂCIUŢ 
7-9 ianuarie 2014 
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Valentin Marica – 65 
“Am plecat de la catedră, dar simt că în anii în 

care am fost jurnalistul, am fost și dascălul” 
 

  
 
-Valentin Marica pleacă în pensie. Ce înseamnă pentru 

un scriitor a se pensiona? 
-Înseamnă a fi luat prin surprindere. Căci, ți se întind 

anost, aproape barbar, niște hârtii administrative, care îți 
hotărăsc o altă cale. Dacă momentul ar fi cuprins într-un alt 
text, scriitorul ar  simți, poate, că intră într-un joc. El știe, spre 
binele lui, să se iluzioneze. Nu înspre pierzanie, ci înspre  
nădejdile toate. Vine cândva și odihna / care ispășire va fi... 
scria Marele Lucian Blaga. Scriitorul, neavând ce face – nu voi 
accepta, cu mâna pe inimă, nicicând, vrerea societății de a nu 
avea fructul copt, ci străpezirea dinților, pensionându-i pe 
actori, muzicologi, jurnaliști, artiști plastici, profesori 
universitatri s.a.m.d. - primește pensionarea, cu toată 
mistificarea ei, crezînd că vine și noblețea în viața omului. 
Numai că, cei care îi pun în mâini înscrisurile habar nu au ce e 
cu sufletul scriitorului, cu naivitatea lui dumnezeiască, cu visul 
lui. Între metafora scriitorului și bâta administrativă e o 
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deosebire. Deși, directorul general al Societății Române de 
Radiodifuziune, domnul Cristian Miculescu, care gândește, 
cred, destul de bine, viitorul Radioului, într-o scrisoare de 
apreciere mă numește profesionist de nădejde al instituției, 
mulțumindu-mi, la pensionare, pentru profesionalism, dorindu-
mi să rămân cu sufletul mereu tânăr. Sărmană amiabilitate! 
Dacă ești printre prestigioșii profesioniști ai instituției, 
scrisoarea domnului director nu ar fi trebuit să conțină și 
rugămintea: Rămâneți!? Nu mă despart, prin pensionare, în 
primul rând de instituție, ci (aici este regretul!) de ascultătorii 
mei, din ce în ce mai numeroși, cei care m-au așteptat cu bună-
credință la orele exacte ale emisiunilor culturale, acestea 
numindu-se Revista radio de cultură și artă, Quo vadis?, Linia 
de contur, Cina eternă, Dreptul la eternitate, Bogății 
folclorice, Vitralii, Tărâm de iubire, Cuvântul, Carte Radio de 
Poezie, Prima verba. Ascultătorii m-au făcut să am succese 
profesionale, spunându-mi cât de mult așteaptă întâlnirile 
radiofonice, apreciindu-mi, sincer și consistent, efortul 
publicistic. Fără domniile lor, nu mai am nici prieteni. De 
nenumărate ori am definit prietenia astfel: îți este prieten cel 
care simte când ai nevoie de el. Ascultătorii mei simțeau când 
aveam nevoie de ei. Cei de lângă omul-pensionar, nu...!  

Dar, în altă ordine de idei – cea care trebuie să conteze – 
scriitorul se pensionează? Vorba aceea: i se albește părul, dar 
nu i se zgârâie inima. Poate că sunt într-un câmp 
contradictoriu, ambiguu, simțind pragul pensionării și ca ceva 
bine-venit și ca ceva amenințător, împotriva  rosturilor mele.  
Derutat, așadar, și, în același timp, simțind cum îmi trimite 
Dumnezeu cuvintele potrivite pentru umbletul literar, pentru 
neliniști și insomnii, pentru dureri și speranțe. Adevărul este că 
sunt pensionat, nu mă pensionez... Din marele drag pentru 
limba română... În gândirile line/ Dă-ne-o, Doamne, și astăzi/ 
și mâine;/ ține-i cumpăna / înaltă și vie,/ naște-i clipă/ și 
crește-i vecie!  
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-Dacă priveşti înapoi, care ar fi reperele biografiei tale 
profesionale şi ale celei de scriitor? 

-Am fost, mai întâi, dascăl de limba și literatura română, 
în urma repartiției ministeriale, la actualul Gimnaziu “Serafim 
Duicu” din Târgu-Mureș. Dosarul pentru învățământul 
superior,  fiind propus asistent la catedra de literatură veche și 
folclor, semnat de rectorul acad. Ștefan Pascu, mi-a fost anulat  
chiar în ziua repartiției de temutul Cabinet II. Era în 1972. 
Ajuns la catedră gimnazială, am început o cercetare despre 
creativitatea școlară, am inițiat primul cenaclu literar al 
gimnaziștilor din Tg.Mureș, Tricolorul (liceenii aveau cenaclul 
Excelsior al profesorului Ion Mașca), am publicat, prin Casa 
Corpului Didactic, Culegerea de exerciții structurale 
gramaticale, împreună cu profesoara Emilia Dobreanu, 
prezentată la Simpozionul național de limbă română la 
Universitatea București, prezidat de reputatul Ion Coteanu. Tot 
atunci, am scris monografia Alice Călugăru, tragedia unei vieți 
literare, am reprezentat județul Mureș la manifestări naționale, 
Drum de glorii, emisiunea-concurs a Televiziunii Române, 
Festivalul Național de Poezie Lira Covasnei, expediția 
Ambasadorii prieteniei în Munții Apuseni ș.a.m.d. Aveam la 
Palatul Copiilor cercuri de jurnalism și de limbă italiană. Eram 
metodist al Casei Corpului Didactic și făceam parte din 
Societatea filologilor, susținând, la Tg.Mureș, Luduș, Reghin, 
Sovata, comunicări științifice despre Dimitrie Cantemir, 
Rebreanu, Slavici, Arghezi, Călinescu. Lucrarea despre George 
Călinescu a fost remarcată de Romulus Guga, care m-a invitat 
în redacția revistei Vatra, propunându-mi publicarea lucrării. 
Cu exigența,  dar și cordialitatea domniei sale, m-a dat în mâna 
redactorului, pe atunci, Dan Culcer, pentru detaliile 
colaborării. În biroul domnului Romulus Guga a început 
colaborarea, în același timp, în biroul lui Dan Culcer sfârșind, 
redactorul afișând o inexplicabilă, pentru mine, răutate. Despre 
care nu am vorbit, decât târziu. Am reușit, însă, să public proză 
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în Vatra, cu pseudonim. Îmi cunoștea pseudonimul  regretatul 
Mihai Sin. Lui Romulus Guga i-am călcat pe urme la Teatrul 
Național, când am lucrat la prestigioasa instituție ca secretar 
literar. Cât de încântat eram când îi descopeream lui Romulus 
Guga scenariile de poezie, fișele de însemnări etc., din vemea 
când a fost secretar literar, dar și textul piesei Candelabrul, 
avându-l ca personaj principal pe Gheorghe Șincai, text despre 
care se tot vorbea că s-a pierdut. Eu l-am citit, găsindu-l la 
Documentare. 

Revenind la anii 72, am început colaborarea cu presa 
scrisă județeană și națională, publicam în Revista de pedagogie 
și aveam o rubrică de consemnări la Radio Tg.Mureș. Am citit 
poezie în cenaclul revistei Vatra și în Atelier Artistic Radio, 
cenaclul radioului.  

 Spun toate acestea,  pentru că în primii ani de muncă 
profesională aveam, cu adevărat, entuziasm, râvnă, inițiative 
educative, dorință de afirmare în viața culturală și civică, o 
ardere venită din rigurozitatea imprimată ființei mele, pentru 
totdeauna, de părinții-țărani, atât de frumoși și maestuoși în 
lucrul brațelor și freamătul sufletesc. Ei mi-au fost mari 
dascăli... Cu aceeași temeinicie și dragoste am lucrat apoi ca 
reporter al Radioteleviziunii Române, secretar literar la 
Naționalul târgumureșean, lector universitar la Academia de 
Arte din Tg.Mureș, cadru didactic asociat al Universității 
Dimitrie Cantemir, consilier la Direcția pentru Cultură Mureș, 
realizator de emisiuni și senior editor la Radio România Târgu-
Mureș, președinte al Fundației Culturale Cezara, director al 
Centrului de Studii Literare Grigore Vieru și al Editurii 
Cezara, redactor-șef adjunct al revistei Vatra veche, 
vicepreședinte al Despărțământului Central Mureș al Astrei. 

Ca scriitor, am debutat cu versuri în Cronica, la 
propunerea poetului  Mihai Ursachi. În public, am citit pentru 
prima dată poeme originale în Tabără studențească de la 
Bușteni, prezentat de cel care avea să fie actorul Teatrului 
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Național din Târgu-Mureș, Cornel Popescu. Concomitent, 
scriam eseistică, poate chiar mai aprig decât poezie. Când, 
după un examen de literatură română, distinsul profesor 
Mircea Tomuș, inegalabil când vorbea despre clasicii literaturii 
noastre, dându-mi un autograf pe monografia Gheorghe Șincai, 
premiată de Academia Română, și ducându-mă în redacția 
revistei Steaua, unde m-a prezentat domnului Aurel 
Gurghianu, am predat spre publicare un eseu pornind de la 
Farsa tragică a lui Romul Munteanu. De asemenea, în anii 
studenției, făcând  culegeri de folclor în zona Beiuș-Vașcău, 
împreună cu Institutul de Folclor și Conservatorul Gheorghe 
Dima, în coordonarea ilustrului profesor Traian Mârza, am 
cercetat obiceiuri bihorene din ciclul primăverii. La un 
Simpozion Național de Folclor din 1970, am prezentat obiceiul 
Lioara, obținând Premiul I.  

Am publicat mai multe volume de versuri, începând cu 
Metanii, continuând cu Cruci în deșert, Laguna umbrei, 
Tăcerea Magilor, În naosul râului, Schitul numelui, Ceasornic 
de lut, Aluviuni, ca să numesc doar câteva din volumele 
publicate, alături de cărți de publicistică sau exegeze literare, 
între acestea Conjugarea verdelui, Vânători de inefabil, În apa 
Duhului – Reporter în Țara Sfântă, Cina din cuvânt – o carte 
pe care ți-am dedicat-o Nicolae Băciuț; cartea despre cele o 
sută de cărți ale tale. De-a lungul anilor, cărțile mele au fost 
răsplătite cu premii ale Uniunii Scriitorilor - Filialele Mureș și 
Cluj, cu Marele Premiu la Festivalul Național Ion Minulescu 
sau cu Premiul I și Premiul Ministerului Culturii la Festivalul 
Internațional Lucian Blaga de la Sebeș-Lancrăm-Alba-Iulia, cu 
Marele Premiu sau Premiul I la Festivalul de poezie religioasă 
Credo sau la Festivalul Romulus Guga pe care l-ai inițiat tu, 
Nicolae Băciuț, spre neuitare, la Tg.Mureș. Nu pot să nu 
amintesc volumele, multe la număr, cele vorbite, din arhiva 
Radioului Public. Din 1972, când am început colaborarea cu 
radioul, și din 1978, când am devenit angajatul intituției, până 
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la această oră, am scris o carte imensă despre spectacolul 
lumii, cartea vorbită, răsfirată în eter, argumentum al calității 
de martor la incandescențele lumii și vieții. 

-Ai „părăsit”, ai „trădat” catedra pentru  profesiunea de 
jurnalist Radio. Crezi că a meritat? 

-Nu am părăsit-o, nu am trădat-o, ci i-am dat o respirație 
mai largă. Am trecut litera în slovă, am înlocuit sala de clasă 
de la Gimnaziul “Serafim Duicu” din Tg.Mureș, unde am fost 
repartizat ministerial, cu un amfiteatru imens al Transilvaniei. 
De atâtea ori mi-am subintitulat emisiunile culturale, preluând 
un titlu din opera reputatului meu profesor Mircea Zaciu, Ca o 
imensă scenă Transilvania. Prin emisiunile de la Radio 
România Tg. Mureș, Radio România Cultural și Radio 
România Internațional, am rămas dascălul de limbă și literatură 
română. Este marea mea bucuie că am rostit la microfon, fără 
întrerupere, cu grijă, sensibilitate și răspundere, valorile 
gramaticale, literare și stilistice ale limbii și literaturii noastre. 
Pentru mine limba română e fluidul sacru. Sunt mâhnit, 
indignat, revoltat când văd cum este aruncat, acest fluid sacru, 
în bălării (ca să-l citez pe Octavian Goga, dintr-o pagină 
aparținând volumului Mustul care fierbe). Din păcate, doar o 
parte din colegi mi-au urmat crezul, unii, din comoditate, 
superficialitate și grabă, prin comportamentul celui cu lecția 
neînvățată, mi-au întors spatele, neînțelegând că siluesc limba 
română prin artificii, șabloane, gogomănii. Ascultătorii însă, și 
aici este împlinirea mea ca jurnalist, au primit întotdeauna, 
exact în nuanțele și importanța lor, rostirile mele. Ani în șir am 
semnat emisiunile cu public, transmisii în direct cu o 
încărcătură ideatică și afectivă deosebită, sub numele Tărâm de 
iubire, Cuvântul... La Judecata de Apoi, am ce lua în mâinile-
mi plăpânde, pentru ca părticica mea de pe masa Mântuitorului 
să nu rămână goală. 

Când profesorul Mircea Zaciu și-a lansat la Librăria 
“Coșbuc” din Cluj volumul Glose, mi-a dat un emoționant 
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autograf, spunându-mi că are încredere în mine, în ceea ce voi 
face ca profesor de limba și literatura română. Venit la Târgu-
Mureș, la o inspecție pentru obținerea gradului I, și întâlnindu-
l, i-am spus că vreu să plec de la catedră în mass-media. S-a 
supărat pe mine. Am plecat de la catedră, dar simt că în anii în 
care am fost jurnalistul, am fost și dascălul. 

- Există „paranteze” în traseul tău profesional, atunci 
când radiourile teritoriale au fost desfiinţate. Ai ajuns secretar 
literar la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş. A fost o 
experienţă diferită de tot ce ai făcut până atunci? I-a folosit 
scriitorului, jurnalistului? 

-Era în 1985, în ianuarie, când s-a trimis din București 
telexul cu textul: Nu mai transmiteți! Am înmărmurit... Îmi 
pregăteam rubrica Apel 33089. Era telefonul de atunci al 
Radioului, la care sunau în direct ascultătorii. Greu, foarte greu 
a fost să pun armele jos. Apoi, au urmat repartițiile la diferite 
locuri de muncă. Am refuzat să fiu activist de partid, șef la 
sindicate, rector la Universitatea Populară etc., acceptând 
numirea ca secretar literar la Teatrul Național din Tg.Mureș, în 
chiar ajunul premierei  Intrigă și iubire de Schiller. Am avut 
tangențe discrete cu teatrul, până atunci. Mă fascinase, ca elev 
al Liceului “Samuil Micu” din Sărmașu, spectacolul, aflat în 
turneu prin Transilvania, Conul Leonida față cu reacțiunea, cu 
maeștrii Giugaru și Birlic, dar și spectacolele Naționalului 
târgumureșean, jucate la Sărmașu, Fizicienii, Câinele 
grădinarului s.a.m.d. În studenție, prin cursul de literatură 
universală, descoperisem teatrul lui Ibsen și Cehov, lansându-
mă în îndelungate și atractive lecturi. Eram și spectator de 
teatru. Caligula sau Un tramvai numit dorință, în care excelau 
George Motoi și Silvia Ghelan, mi-au rămas pentru totdeauna 
în gând și trăire afectivă. Am înțeles cum prin teatru dispar 
distanțele dintre oameni, cum putem să ne unim în râs și 
lacrimă, în fericire și tristețe. Pare că am citat ceva din scrierile 
lui Jean Louis Barrault... 
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Am început să redactez caietele de premieră, să mă 
documentez, să alcătuiesc repertorii, să particip la festivaluri 
de teatru, colocvii, să colaborez cu dramaturgii, cu critica 
dramatică. Venise la premiera cu Intrigă și iubire Matei 
Vișniec să scrie cronica dramatică a spectacolului pentru 
revista Contemporanul și, atunci, plănuisem să-i jucăm o piesă, 
în premieră absolută, Călătorie pe fața de masă, la Festivalul 
de teatru scurt de la Oradea. Păcat că bunăvoința noastră s-a 
spulberat, neprimind viza ideologică. Întâlnirile cu Paul 
Everac, Dumitru Solomon, Gellu Naum, Tudor Popescu, Radu 
Iftimovici, Constantin Zărnescu, Platon Pardău, Iosif Naghiu, 
cu regizorii Cristian Hadji Culea, Gheorghe Harag, Mircea 
Cornișteanu, Raluca Iorga Mândrilă, Cătălina Buzoianu, Dan 
Alexandrescu, Tompa Miklos, creația teatrală, de zi cu zi, prin 
truda actorilor Cornel Popescu, Ion Fiscuteanu, Mihai 
Gingulescu, Vasile Vasiliu, Marinela Popescu, Iolanda Dain, 
Ion Săsăran, Aurel Ștefănescu, Dan Glasu, Nicu Mihoc, 
Monica Ristea, Cornel Răileanu, Cristian Ioan, Edi Marinescu, 
Nicolae Cristache m-au făcut să înțeleg că teatrul e arta 
drumului spre noi înșine, venind din avatarurile lumii și ale 
vieții, din sublim și tragic, din aripi desfăcute în zboruri 
magnifice sau aripi frânte. Felul în care teatrul numește viața, 
adânc și responsabil, l-am apropiat, apoi, și mai mult, de 
jurnalistica-radio. După cum bucuria serilor de spectacole... 

Am trăit bucuria înălțătoare a pelerinajului  lumii teatrale 
spre Tâgu-Mureș, după premiera cu Livada de vișini, în regia 
lui Gheorghe Harag, și lumina imensă a serilor când Naționalul 
a jucat Livada la București, în câteva turnee. Să îți unești 
aplauzele cu cele ale lui Lucian Pintilie, Clody Bertola, Valeria 
Seciu, Leopoldina Bălănuță, înseamnă să aparții unui timp rar, 
sublim. Am trăit momente de elevație culturală care m-au 
apropiat de teatru și mai mult. Lumea teatrului pe care am 
cinstit-o, am respectat-o, dăruindu-i reverența studiului, a 
lecturilor, a neodihnei în numele succesului teatral, mi-a dat 
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dezinvoltură. Ca jurnalist, am continuat acest fel de a fi. În 
teatru, cu dramaturgii, regizorii, scenografii, actorii, personalul 
de scenă abordam întotdeauna aspecte ce defineau creația 
artistică. Nimicurile nu-și aveau locul. Era zbaterea pentru a 
întrupa artistic viața, mesajul unei piese de teatru, psihologia 
unui personaj. Acest limbaj activ, al închegării unei idei, unei 
atitudini, unui mesaj, l-am avut apoi, și mai reliefat, când      
m-am întors în publicistica-radio. După cum publicul  
spectator, prin reacțiile sale, aprecieri și opinii, m-a făcut să-l 
simt mai adecvat pe ascultătorul emisiunilor-radio. Ca scriitor, 
am înțeles cât este de delicată arta teatrală, câtă inspirație îți 
cere și cât exercițiu literar pentru ca sub lumina reflectoarelor 
să se nască și aplauzele. 

-Episodul „doctorat” ţi-a schimbat în vreun fel destinul, 
modul de a privi viaţa, moartea, literatura? 

-Doctoratul a însemnat șapte ani de studiu intens, de 
revelații, de viață universitară clujeană trăită întru lămurirea 
atâtor lucruri și lămurirea sinelui. Scria IPS Justinain Chira, 
Arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului despre Nicolae 
Steinhardt că prin tot ceea ce a scris s-a ridicat în vârful 
degetelor să sondeze infinitul. Mă regăsesc în această reflecție. 
Eram, în anii doctoratului, cu adevărat, în Marele Tot, prin 
semnele de umanitate și veșnicie sedimentate în capodopere 
culturale. Deslușeam, prin acestea, mai mult decât în anii 
studenției – atât de fructuoși, de altfel – ce este viața și 
moartea, lumea de aici și lumea de dincolo, iubirea și ura, 
nașterea vieții, amiaza și înserarea ei, ce este omul sub specie 
aeternitatis, în ce constă autenticitatea ființei. Subiectul tezei 
era legat de thanatos ca ipostază a tragicului. Ca să fie 
edificator, l-am verificat în mii de titluri bibliografice, 
nelipsind scrieri esențiale din Paul Ricoeur, Eminescu, Rainer 
Maria Rilke, Nichita Stănescu, Vasile cel Mare, Dostoievski, 
Mircea Eliade, Johannes Volkelt, Vasile Voiculescu, Spengler, 
Ion Petru Culianu, Philippe Aries, Rebreanu, Noica, Lev 
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Șestov, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Miguel de Unamuno, 
Jung, Montaigne, Steinhardt, Freud, Nietzsche, Marin Preda, 
Ludvig Landsberg, Sfântul Augustin, Jean Marie Domenach, 
K. Jaspers,  Panait Istrati, Schopenhauer, Agârbiceanu, Pavel 
Dan, Mateiu Caragiale, Albert Camus, Vechiul și Noul 
testament, Serghei Bulgakov, Gaston Bachelard, Heidegger, E. 
Levinas, R. Otto, Tudor Vianu, Ion Vlad, Mircea Muthu, Ioana 
E. Petrescu, Mircea Tomuș, Poezia Populară etc.  

Cu cât citeam mai mult, misterul se adâncea. Încercam să 
explic inexplicabilul, să exprim inexprimabilul, Moartea. 
Scepticism, negare, neputință, iluminare mistică, taină? Am 
ilustrat în teză ambivalența viață-moarte, moartea ca naștere 
superioară a ființei umane, faptul că literatura română este și 
ars moriendi, urmărind în suită de personaje confraterne 
tragicul stenic al Thanatosului. Mi-am scris pentru totdeauna în 
palma cugetului, Memento mori. 

- Eşti membru al Uniunii Scriitorilor, dar nu al 
Asociaţiei din Târgu-Mureş? De ce? 

-În locul anonimatului vieții literare a Asociației din 
Tg.Mureș, am preferat prestigiul și distincția culturală a Filialei 
Cluj a USR. În locul subiectivismelor, prea evidente,  am 
acceptat cordialitatea și frumusețea relațiilor scriitoricești de la 
Cluj; cu atât mai mult cu cât în Filială sunt și profesorii mei de 
la Litere, cărora le simt, în continuare, înălțimea intelectuală și 
morală. 

- Cum ai fost receptat în presa judeţeană, cotidiană, 
precum şi în cea culturală? 

Cu zgârcenie! Cu o anumită răutate, ce venea nu atât din 
invidie – nu ar fi fost rău, invidia în viața literară nefiind cel 
mai urât lucru – cât din prostie. Când ți se taie dintr-un text 
partea cea mai elocventă, când dintr-o cronică la o carte se 
publică doar un pasaj, când dintr-o imagine foto îți este tăiat 
chipul, când expediezi un material și vin scuzele, atât de 
copilărești, că s-a pierdut pe drum, ce poți să crezi? Desigur, 
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sunt micimi provinciale. Nu mă împiedic în ele, atâta timp cât 
publicații din Cluj, Bistrița, Satu-Mare, Iași, București, 
Chișinău, Sibiu, Blaj, Suceava îmi publică prompt și cu 
profesionalism  studii de istorie literară, poezie, publicistică, 
semnale editoriale, comentarii etc. Bunul Dumnezeu mi-a dat 
65 de ani de viață. Publicații din țară consemnează aniversarea. 
La Târgu-Mureș, colegii din presă  își rezervă dreptul 
întârzierilor sau chiar al omisiunilor. Sunt atât de împăcat 
profesional că nu am fost la fel. I-am cinstit în idee și cuvânt-
radio. Și dovezile există! Exist și eu la Târgu-Mureș în Vatra 
veche; așadar nu oriunde...! 

-Ce semnificaţie au pentru tine prieteniile literare? 
-Sunt imbold. Mă veghează și îmi veghează pagina de 

literatură. Chiar și dacă o singură dată, aflându-te la răscruce, o 
pietenie liteară ți-a întins mâna și cugetul, merită să crezi în 
prieteniile literare. În cele exagerat de puține.  

- Cum vede „venerabilul” scriitor literatura tânără din 
proximitatea geografică? 

-Ce nu există, nu se vede! 
- Ce laşi în urmă la Radio Târgu-Mureş? Din perspectivă 

profesională şi... materială?  Mă referer, fireşte, la tinerii 
jurnalişti – care ar fi învăţăturile tale către ei? Dar mă refer şi 
la miile de ore de înregistrări. Ce se va alege de ele, de 
fonoteca de aur a radioului public din Târgu-Mureș. 

-Las la Radio România Târgu-Mureș statuia cuvântului 
rostit; gândit, trăit, nuanțat, și apoi rostit. Fiecare cuvânt pe 
care l-am rostit la microfon a fost mai întâi caligrafiat în minte 
și flux sufletesc, pentru a-i transmite ascultătorului, co-autor al 
emisiunilor, în minte o idee și în suflet un sentiment. Se pare 
că aceasta e și definiția ideală a reporterului radio. 

Las un exercițiu publicistic îndelungat, parcurs cu 
profesionalism, originalitate, curaj, subtilitate, echilibru  și 
emoție. Dacă înregistrările mele, cu miile, ar fi puse în undă 
deodată, nu sunetul strident, asurzitor, ar fi cel care ar umple 
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spațiul, ci sunetul armoniilor, al tonurilor calde și calme, 
surpinzătoare ca tematică, agreabile ca rostire, cu Bună 
dimineața, cu drag! sau Bună seara, cu drag!, ca punct de 
pornire și  cu Nu vă temeți! Îndrăzniți!, ca acord final.   

Las zile ale catharsis-ului, ale încercăilor și izbânzilor, 
ale cuvintelor de sinceră apreciere transmise de ascultători sau 
de jurii profesionale. Numai la Festivalul Internațional al 
Emisiunilor de Radio și Televiziune de la Ujgorod-Ucraina mi 
s-au acordat trei dintre cele mai importante distincții: Cel mai 
bun prezentator radio, Premiul pentru înalt profesionalism și 
Placheta de argint. La fel, Societatea Română de 
Radiodifuziune, pin Canalul România Cultural, mi-a acordat 
Diploma pentru modernitatea emisiunilor radio. Am și 
Diploma Uniunii Scriitorilor pentru emisiunile culturale RTM 
și Diploma de excelență a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
pentru interviurile radio apărute și în variantă scrisă în volumul 
Vânători de inefabil, la Casa Cărții de Știință din Cluj, sub 
semnătura editorială a doamnei Irina Petraș, precum și pentru 
articolele și comentariile de actualitate culturală cuprinse în 
volumul Conjugarea verdelui, apărut la Editura Nico din 
Târgu-Mureș, sub îngriirea directorului editurii, scriitorul 
Nicolae Băciuț. 

Las și zile când mă învingea oboseala, după prea multe 
ore de stat cu casca pe urechi și ochii în monitoare, dar zile în 
care oboseala, efortul prea mult prelungit, își afla înviorarea 
prin conștiința lucrului temeinic. Este marea mea satisfacție, 
aurul din mine, să știu că nu principiul efortului minim mi-a 
stat în fire, ci efortul dus până în pânzele albe, în numele 
lucrului temeinic, bogat, suplu, reverberant. Această statură 
profesională am vrut să fie văzută și de colegii mei. Unii și-au 
închis ochii, alții îmi seamănă. Nu am iertat și nu voi ierta 
lucrul de mântuială, publicistica radio făcută preponderent prin 
telefon, cu neglijențe de limbaj, exprimare săracă, haotică, 
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flecăreală și incultură. Radioul este școală. Trebuie să fie 
școală de bună calitate. 

Las în memoria Radioului multe afișe culturale, semne 
ale unor manifestări vii, atractive. Deschid carnetul de reporter 
și  reproduc, bunăoară: Sâmbătă, 14 iulie 2007, ora 11.00, 
Studioul Regional de Radio Tg.Mureş va transmite, în direct, 
din Curtea Interioară a Primăriei Sibiu, unul dintre cele mai 
moderne spaţii civice, emisiunea Vară sibiană. Realizatorul 
emisiunii, Valentin Marica, îi are ca  invitaţi pe cei mai 
distinşi oameni de cultură ai Sibiului, reprezentând Teatrul 
Naţional „Radu Stanca”, Filarmonica de Stat, Muzeul 
Naţional „Astra”, Muzeul Brukenthal, Arhiepiscopia Sibiu, 
Casa Luxemburg, Biblioteca „Astra”, revista de cultură 
„Transilvania”.  Sau:  Studioul Regional de Radio Târgu-
Mureş va înmâna, astăzi, joi, 11 ianuarie, ora 18.00, într-o 
ediţie specială a emisiunii Vitralii, prezentată de Valentin 
Marica, senior-editor, distincţiile SUPERLATIVE 
CULTURALE 2006 unor instituţii şi personalităţi care au dat 
anului cultural 2006 prestigiu, originalitate, forţă ideatică şi 
coerenţă:Muzeul de Istorie din Sighişoara, Casa de Cultură 
„George Enescu” din Reghin pentru Festivalul Naţional de 
Muzică Folk „Prima iubire”,  Filarmonica de Stat din Braşov, 
Editura „Reîntregirea” din Alba-Iulia, Scriitorul Nicolae 
Băciuţ pentru antologia de versuri “Anotimpul din colivie”, 
Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae 
Colan” din Sfântu-Gheorghe, Casa Memorială “Ştefan Baciu” 
din Braşov pentru Saloanele literare “Sonete la Casa 
Galbenă”, Revista de literatură, artă şi cultură (serie nouă) 
“Mişcarea literară” din Bistriţa, Regizorul Cristian Ioan 
pentru premiera absolută a spectacolului “Meşterul Manole 
sau darul de a iubi”, la Teatrul Moliere din Paris, Filiala 
Târgu-Mureş a Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru 
“Salonul de iarnă 2006”. Va susţine un recital de lieduri pe 
versuri de Mihai Eminescu Corala “Armonia” din Sighişoara. 
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Dirijor prof. Bernadetta Savuly. Sunt nenumărate astfel de 
propuneri, dovedind ce fel de subiecte abordam și care îmi 
erau invitații emisiunilor. Rămân memorabile reportajele 
realizate la Gala Tânărului Actor de la Costinești, Saloanele 
Rebreanu și Festivalul Național Coșbuc de la Bistrița, 
Festivalurile Internaționale Lucian Blaga de la Cluj și 
Lancrăm-Sebeș, Casa limbii române, Aleea clasicilor, 
Institutul Cultural Mihai Eminescu și Biblioteca Târgu-Mureș 
din Chișinău, Centrul cultural al românilor din München, Piața 
San Pietro din Roma, Biserica Nașterii sau Biserica Sfântului 
Mormânt din Țara Sfântă, Sesiunile de comunicări științifice, 
pe tema Transilvaniei, de la Sfântu-Gheorghe sau Miercurea 
Ciuc, Colocviile Tăslăuanu sau Timotei Cipariu, redacțiile 
revistelor Steaua, Apostrof, Mișcarea literară, Transilvania, 
Muzeul Literaturii Române, Academia Română, Institutul 
Cultural Român din Budapesta, Biblioteca Națională a 
României, Muzeul de etnografie al Transilvaniei sau Muzeul 
de Artă din Cluj, Festivalurile-Concurs “Romulus Guga”, Casa 
românilor din Uzdin Serbia, Festivalurile naționale de muzică-
folk și poezie de la Reghin, Festivalul Internațional George 
Enescu, Zilele Miron Cristea de la Toplița Română, Colocviile 
Vasile Netea de la Deda, Colocviile de la Nicula, Saloanele 
Ariadne de la Târgu-Mureș, concertele lui Yehudi Menuhin 
sau ale lui Richard Clayderman  de la Cluj, Expoziția mondială 
Leonardo da Vinci din Brusseles, Muzeul Războiului din 
Yeper, Festivalul Eminescu de la Blaj, Serbările de la Putna, 
Ziua limbii române de la Cernăuți.  Rămân – invincibile 
argumentum - monografiile radio Sarmisegetusa, Moisei, 
Avram Iancu, Stupca, Rohia, Prislop, Mănăstirea 
Brâncoveanu, Astra, lansările de carte sau expozițiile vernisate 
la Galeria de artă a Radioului, concursurile de interpretarea 
artistică a poeziei românești, serialul radiofonic Senior al 
Târgu-Mureșului, un brand radiofonic, debuturile artistice, 
emisiunile cu public de 15 ianuarie, 1 martie, 1 decembrie sau 
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cele de Paști și de Crăciun. Toate acestea, alături de interviurile 
cu mari personalități ale culturii și spiritualității noastre, cu 
scriitori de primă mărime ai literaturii române sau aparținând 
altor literaturi, formează o arhivă imensă, o vastă bibliotecă 
vorbită de care are nevoie nu doar clipa noastră, ci eternitatea. 
Sunt pagini radiofonice care mi-au trecut prin exigente 
momente de pregătire, lecturi, consemnări, discernământ, 
inspirație. Cum vor fi ele protejate în viitor este o întrebare 
obligatorie, responsabilă și, în același timp, dureroasă. 
Accentele emisiunilor par a trece dinspre conținut, profunzime, 
documentare intensă, efect cultural, spre linii comerciale, 
săltărețe și destul de goale. Emisiunile culturale sunt creații 
publicistice, cerând trudă, insistență, cunoaștere, corectitudine, 
valori tot mai mult date la o parte, înlocuite de limbajul 
interjecțiilor, al of-urilor, fără noimă, al nimicurilor declarate 
minuni la microfon. Se naște neliniștea în mintea mea, 
gândindu-mă că fonoteca de aur nu este acolo unde ar trebui să 
fie, în locul de cinste, păzit cu capul și conștiința de cei care 
conduc instituția. O singură bandă cu vocea unui mare scriitor, 
dacă se șterge e o crimă. Ar trebui ca arhiva culturală a 
Studioului să fie pusă nu sub lacăt, ci sub lacăte. Am trăit 
momente în care neștiutori au maltratat înregistrări de 
patrimoniu sau chiar le-au aruncat la lada lucrurilor de prisos. 
Nebunia zilei, haosul, nepăsarea pot duce la periclitarea arhivei 
culturale. Am îmbogățit-o, bucurându-mă. Rămâne în urmă, 
din păcate, într-un fel de nesiguranță. 

- Cum se vede viitorul unui... tânăr pensionar? 
-Neobosit, până când la Platonești, în județul Harghita, 

sub pădurea de pe Părăuț, nu va fi dezvelit Monumentul 
Candorii, unicat în lume, simbol al surâsului cu care atâția 
copii și tineri au plecat în veșnicie. Ei cer un loc de pelerinaj și 
o flacără de lumânare care, în numele lor, să nu se stingă 
niciodată. Printre valurile vremii, desigur, o să savurez când va 
veni poștașul cu pensia și îmi va număra bancnotele 
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respectului societății pentru 42 de ani de muncă. Va fi chiar 
subiect literar; căci nimeni și nimic nu va opri bătaia de 
ceasornic a cărților. Fundația Cezara, Editura, Centrul de 
Studii Literare Grigore Vieru își vor duce mai departe rolul și 
destinul, la fel proiectele culturale și sociale care au deja o 
biografie. Așadar, câte ore are ziua de mâine? Nu cumva s-a 
mărit numărul lor? Dorința filozofului Mircea Vulcănescu – 
mă preocupă tot mai mult viața și opera acestuia – era ca ziua 
să aibă măcar 26 de ore. Într-o scrisoare trimisă din Paris, în 
1926, doamnei Jeni Axente, cel uluitor prin erudiție și 
magnetică elocință, face mențiunea că la întrebarea din 
chestionarul anexat programului de organizare a vieții 
universitare, întocmit de seminarul de sociologie coordonat de 
Dimitrie Gusti: Cu ce lipsuri te-ai întâlnit mai des? , a răspuns: 
Lipsa de timp. Cred că de așa ceva voi avea parte, de lipsă de 
timp. Nu împărtășesc reflecția lui T.S. Eliot, după care omul 
care a îmbătrânit rămâne pe loc; stagnează. O să-mi doresc 
mereu ceea ce filozoful Constantin Noica le dorea oamenilor: 
mers, nu împleticire. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
Noiembrie 2014  
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"Vorba de acasă" - de la "Vatra" la "Vatra 
veche" 

 
Motto: 
„Identitatea naţională – o redută pe care trebuie s-o 

cucerim zilnic”. (Adi Cristi) 
Cultura – parte a siguranţei naţionale. 
 
Secţiunea A a Congresului Internațional ”Pregătim 

viitorul, promovând excelența”, desfăşurat recent la Iaşi, la 
secțiunea „Formul revistelor de cultură”, a propus o temă 
”Importanța revistelor de cultură în reconsolidarea identității 
naționale”, care ar putea fi uşor taxată cu dispreţ de unii şi 
împinsă spre periferia discuţiilor, invocându-se ideologii 
apuse, povara trecutului, dar şi ideologii prezente şi viitoare, în 
care europenismul a devenit un plasture miraculos, vindecător 
de orice maladii ale spiritului. 

Sigur, în acceptarea ecuaţiei sintagmatice din genericul 
dezbaterilor, trebuie clarificaţi în parte termenii ecuaţiei: 
1.Importanţa, 2. reviste de cultură, 3. reconsolidarea, 4. 
identitatea naţională. 

Ne vine tot mai greu parcă să detectăm răul de bine, 
urâtul de frumos, insignifiantul de important. Aceasta pentru 
că instanţe diferite propun soluţii/sentinţe diferite pentru astfel 
de categorii aflate în polaritate semantică. 

Nici „reviste de cultură” nu e o construcţie simplu de 
definit şi acceptat acum, când şi cultura pare a avea alte linii 
de semnificaţie decât le avea mai ieri. Iar apariţia unei reviste 
intră în alte reţete decât altădată, şi când spun altădată, nu mă 
rezum strict la perioada comunistă, ci şi la ceea ce s-a 
întâmplat de la apariţia revistelor de cultură la noi, în secolul al 
XIX-lea. 

Iar acum, o „revistă de cultură” are un teren de 
manifestare complet diferit de ceea ce a fost în secolele 
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anterioare. Pentru că miraculoasa informatică a deschis noi 
orizonturi, care nu sunt numai benefice, ba chiar anunţă, 
discret, moartea presei scrise. Iar în frontul acestei temeri se 
mai aşează şi tirajele de multe ori confidenţiale ale revistelor 
de cultură care apar şi în format tipărit, distribuţia deficitară şi, 
nu în ultimul rând, scăderea nu doar a numărului de cititori, ci 
şi a calităţii lecturii. 

Apoi, dacă vrem să vorbim de „reconsolidare”, trebuie 
să admitem existenţa, cândva, a „consolidării”, ori şi în acest 
caz pot exista nebănuite reţineri, fiindcă miza a fost într-o 
dinamică răvăşitoare, dacă avem în vedere ceea ce s-a 
întâmplat cu revistele româneşti de cultură în perioada 
postbelică până la evenimentele din decembrie 1989. Deşi, 
paradoxal, revistele de cultură în perioada comunistă au jucat 
un rol greu de ignorat, cu perioade de revigorare şi 
credibilizare, dar şi de sporire a numărului lor, dacă avem în 
vedere câte publicaţii de cultură au apărut după 1965! Cu toată 
cenzura, cu toate compromisurile inevitabile, revistele de 
cultură din anii comunişti au salvat ce se putea salva din 
cultura naţională, dar şi din „sentimentul românesc al fiinţei”. 

Când vorbim, apoi, de „identitate naţională”, intrăm într-
un hăţiş din care nu se poate prea uşor ieşi. Abuzul de uz al 
sintagmei, înainte de decembrie 1989, nu a dus doar la 
devalorizare, ci chiar şi la respingerea acesteia. Până acolo 
încât abordarea unei astfel de teme să fie considerată caducă, 
anacronică, în afara spiritului european, în faţa căruia valorile 
naţionale, se cred, ar trebui să fie mai smerite. 

Deşi, în lanţul pe care-l presupune, „identitatea 
naţională” se prelungeşte în „specificul naţional”, „sentimentul 
naţional” şi în „conştiinţa naţională”. Iar „identitatea 
naţională” pare a fi tot mai mult erodată de globalizare. Însă o 
Europă a naţiunilor e de neconceput fără „identităţi naţionale”. 
Între piaţa globală şi sistemul informaţional mondial însă, 
„identitatea naţională” e ca între Scilla şi Caribda. Desfiinţarea 
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graniţelor ar trebui să faciliteze circulaţia valorilor, nu 
marginalizarea şi cu atât mai puţin pierderea identităţii lor. 

Fireşte, e legitimă întrebarea cum e percepută 
„identitatea naţională” în mentalul colectiv? 

Deşi, înainte de a discuta despre identitatea naţională, ar 
trebui să discutăm despre existenţa naţională. 

„Matricea identităţii naţionale este cultura. Prin urmare, 
resursele de rezistenţă se află tot în cultură”, susţine prof. dr. 
N. Ionescu, în revista „Iosif Vulcan”, Australia. Pot revistele de 
cultură să devină stânca minune care să oprească valul 
globalizării? Pot revistele de cultură, ca parte a unui angrenaj 
cultural naţional, conserva acele valori care se regăsesc în 
„identitatea naţională”? Pot ele re-consolida ceea ce s-a şubre-
zit aproape peste noapte sau trebuie construită o nouă „identi-
tate naţională”, recuperând ce se poate din moştenirea trecu-
tului, pe care să se aşeze noile achiziţii culturale? Literatura e 
suficientă pentru a reconsolida identitatea naţională? Poate 
până la un loc da, dar nu e suficient. Şi nu singură! Cultura, în 
ansamblul ei, este cea care are/poate avea cu adevărat 
legitimitate pentru a reconsolida „identitatea naţională”. 

În postmodernitate, arta plastică îşi pierde specificul 
naţional. Nici cu muzica nu stăm departe de această realitate. 
Doar muzica populară ce mai poate ţine sub aparate spiritul 
vechimii, sub avalanşa manelizatoare. Tradiţiile satului se 
regăsesc cel mult pe scene, în exerciţii coregrafice care mo-
dernizează până la pierderea specificităţii. Dar, cum se regă-
sesc toate acestea în revistele de cultură? Câte mai au rubrici 
consacrate artelor plastice, muzicii, teatrului, tradiţiilor, 
credinţei etc?  

Cum mai pot revistele să-şi asume grija pentru rostirea 
limbii române, când familia şi şcoala sunt aproape repetente la 
acest capitol? Cât mai e limba emblemă a românismului? 

Ce a rămas din mândria naţională, din respectul pentru 
obiceiuri, tradiţii, portul tradiţional? 
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În ce ar putea consta contribuţia revistelor de cultură 
încât ele măcar să conserve cât mai mult din „identitatea 
naţională”. 

Recompunând genericul temei, prin însumarea tuturor 
termenilor, ”Importanța revistelor de cultură în reconsolidarera 
identității naționale” devine o formulare care ne pune mai 
degrabă în faţa unei abordări prudente, fiindcă terenul e în 
mişcare. 

Deruta în însuşirea unui astfel de ideal poate fi indusă şi 
de numărul mare al revistelor de cultură, vechi şi noi, cu 
programe vechi şi cu reconfigurări de direcţie, cu oameni 
vechi – tot mai puţini – şi cu oameni noi, care văd radical 
diferit lucrurile. 

Cândva, înainte de 1990, circula un zvon, care venea din 
realităţi binecunoscute: mulţi redactori de reviste nu citeau nici 
măcar revistele la care lucrau. Nu să poată vorbi de vreun 
program al revistei, de politici redacţionale, ci măcar să fie în 
cunoştinţă de cauză legat de sumarele fiecărui număr.  

E firesc să ne întrebăm şi cine mai sunt cititorii de 
reviste? Ce vârste, ce profesiuni au? Cine sunt promotorii 
lecturii „ca eveniment al cunoaşterii”, ca să recurgem la 
sintagma profesorului clujean Ion Vlad? 

Oare lucrurile stau diferit acum? Nu doar raportat la 
citiorii de reviste, ci şi la membrii redacţiilor revistelor 
literare!? Cine mai citeşte şi alte reviste decât cea pe care o 
realizează? Ori nici pe aceea!? Spun citeşte şi nu răsfoieşte, 
întreprindere în care se regăsesc cei mai mulţi consumatori de 
reviste, care sub presiunea atâtor urgenţe şi priorităţi cotidiene 
nu ajung foarte des la lectura pe îndelete a revistelor de 
cultură. Cel mult fac lecturi pe sărite sau pe alese. Ajunge o 
clipă de sinceritate ca să recunoaştem mulţi dintre noi, chiar 
editori, redactori, acest trist adevăr. 

Când tirajele multor reviste sunt de o sută – două sute de 
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exemplare, nu ne trebuie mari eforturi ca să evaluăm câţi pot fi 
cititorii acestora. 

* 
 

Revista “Vatra”,  fondată de I. L. Caragiale, I. Slavici şi 
G. Coşbuc, a apărut între 1 ianuarie 1894 şi august 1896, cu 
distincţia pe care i-au adus-o cei trei importanţi scriitori ai 
epocii, încheind un veac al unor iniţiative publicistice care 
aveau să-şi pună amprenta şi pe evoluţia societăţii în 
ansamblul ei, dar, cu siguranţă, şi pe evoluţia literaturii, a 
gustului literar, a lecturii. 

Contextul apariţiei revistei „Vatra” e cel al unei eferves-
cenţe deschise de apariţia primelor ziare autohtone – „Curierul 
românesc”, la Bucureşti, în 1829, condus de Ion Heliade 
Rădulescu, „Albina românească”, apărută la Iaşi în 1829, la 
iniţiativa lui Gheorghe Asachi, „Gazeta de Transilvania”, 
apărută la Braşov, în 1838, cu George Bariţiu în fruntea sa. 

Printre pionierii ziaristicii româneşti din Transilvania se 
numără şi Timotei Cipariu, care a înfiinţat şi condus 
periodicele Organul luminărei (1847, devenit, în 1848 
Organul Națiunale), primul ziar românesc cu litere latine, 
Învățătorul poporului (1848), Archivu pentru filologie și 
istorie între 1867 și 1870 și în 1872 - prima revistă 
românească de filologie. 

Apariţia revistelor literare a venit în firescul dinamicii 
vieţii culturale în ansamblul ei şi în întreg spaţiul românesc. 
Punctul de plecare l-a reprezentat, între altele, apariţia, la 30 
ianuarie 1840, a revistei „Dacia literară”1, la Iaşi, sub 
conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care ne-ar putea apărea 

                                                        
1 Din iniţiativa şi sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu (1817-1891), 
fiind „întâia revistă de literatură organizată” (G. Călinescu). „Dacia 
literară” este aşadar prima revistă literară, în jurul căreia s-a manifestat un 
curent naţional-popular şi prin care s-au afirmat primii noştri scriitori 
moderni. (Internet) 
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acum ca o prefaţă a unui paşoptism al nevoii de afirmare pe 
multiple planuri, ca o accentuată punere în ecuaţie a 
specificului naţional şi a literaturii originale, a criteriului 
valoric, componente ale unui program valabil şi azi. Cu 
nuanţele de rigoare, inevitabile, induse de... spiritul epocii. 

Tot la Iaşi,  apare, la 1 martie 1867, revista „Convorbiri 
literare”, până  în 1886, ca organ de presă al Societăţii 
„Junimea”, avându-i printre colaboratori şi pe I.L. Caragiale, 
Ioan Slavici şi George Coşbuc, ca apoi, până în 1944, să apară 
la Bucureşti. 

Cei trei fondatori ai revistei „Vatra” aveau experienţă în 
publicistică. Ioan Slavici, după ce fusese redactor la „Timpul”, 
la Bucureşti, înfiinţase la Sibiu în 1884, ziarul „Tribuna”, unde 
îl avusese o perioadă alături şi pe George Coşbuc. La rândul 
său, I.L. Caragiale s-a înrolat pe frontul gazetăriei epocii, la di-
verse publicaţii, unele efemeride, în care s-a implicat direct: 
„Revista contemporană”, „Alegătorul liber”, „Claponul”, 
„Unirea democratică”, „Naţiunea română”, ori altele la care a 
fost colaborator: „Timpul”, „România liberă”, „Convorbiri 
literare” ş.a. 

Cu „rodajul” făcut, în 1894, la iniţiativa lui I. L. 
Caragiale, care-i propune lui I. Slavici să se întâlnească cu 
Coşbuc2, cei trei au pus pe picioare  revista „Vatra”, ca „Foaie 
ilustrată pentru familie”, bilunar, care, deşi apărea la 
Bucureşti, avea ca direcţie prioritară publicul din Transilvania. 
Aceasta pentru că ţinta era unificarea celor trei mari provincii 
româneşti şi cultural, spiritual, dar şi în graniţele unui singur 
stat. Ori conştiinţa unităţii de neam trebuia cultivată, susţinută 
în toată arhitectura unei naţiuni, prefigurată încă din articolul 
program al „Daciei literare”. 

                                                        
2 „Dragă Slavici, vrei să ne întâlnim într-o zi cu Coşbuc şi cu librarul 
Sfetea, ca să vorbim despre o afacere care desigur te-ar interesa”, Vasile 
Netea, „Vatra” 1/1971, p.10 
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Orientarea revistei era clar exprimată prin însăşi numele 
său, „vatra” trimiţând fără echivoc spre tradiţie, spre naţional. 
Nu a fost deloc întâmplător că şi articolul program al revistei, 
„Vorba de acasă” urma liniile deja asumate ca traseu al 
„devenirii întru fiinţă”.  

O tradiţie deopotrivă a identităţii dar şi a deschiderii spre 
modernitate, într-o sincronie culturală europeană, a 
echilibrului oportunităţilor. Ideea de a avea o literatură 
originală, de a-i susţine valorile şi de a i le integra în literatura 
universală se impunea ca o necesitate. Fără a fi ajuns la o 
ştachetă care să-i permită aspiraţii foarte înalte, literatura 
originală îşi reclama dreptul la existenţă, la recunoaştere, la 
integrare în circuitul de valori3. Nu în detrimentul literaturii 
traduse în limba română. 

Ori presa era mijlocul cel mai potrivit pentru astfel de 
obiective, iar indirect, ea însăşi avea nevoie de configurare 
socio-culturală. 

Oricum accentele presei româneşti cad deopotrivă şi pe 
informativ şi pe formativ, o asumare care vine dinspre o nouă 
conştiinţă naţională, o altă abordare culturală şi o altă înscriere 
a bisericii ca misiune, nu doar pe verticală, ci şi pe orizontala 
istoriei.  

Revista apărea la editura lui C. Sfetea, socrul lui George 
Coşbuc, a cărui contribuţie sub aspect editorial a fost decisivă. 
Au reuşit însă să se menţină doar până în august 1896, cu 44 
de numere tipărite. 

Contribuţia lui Coşbuc la apariţia revistei, într-un elan al 
vocaţiei, are nu doar componentă administrativă şi editorială, 
                                                        
3 „Operele de valoare universală sunt însă un fel de sinteză a dezvoltării 
culturii naţionale şi credem că n-am ajuns noi, Românii, la un stadiu de 
dezvoltare culturală în care scriitorii noştri pot să aibă pretenţiunea de a 
scrie pentru toate timpurile şi pentru toate popoarele. Ne vom mulţumi, 
deci, dacă vom putea să scriem pentru contemporanii noştri români”, în 
„Vorba de acasă”, „Vatra” nr. 1/1894. 
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ci şi de concepţie, pentru că „Vatra” se dorea de la început, aşa 
cum scrie pe frontispiciu „organ literar pentru toţi românii”, o 
tribună a recuperării tradiţiei şi prin literatură, ţintă foarte clar 
precizată în articolul program, se pare tot „opera” bardului de 
la Hordou, după cum însuşi a mărturisit: „Aşa cum în 
dezvoltarea limbii noastre numai prin întoarcerea la graiul viu 
al poporului am putut să ajungem la stabilitate şi unitate, şi în 
dezvoltarea noastră culturală vom ajunge la statornicie şi 
unitate numai dacă vom ţine, în toate lucrările noastre, seamă 
de gustul poporului, de felul lui de a vedea şi de a simţi, de 
firea lui, care e pretutindeni aceeaşi” (nr. 1/1894).  

„În numele acestui program, scrie Vasile Netea în revista 
„Vatra” (serie nouă), 1971, p.10, „Vatra” avea să publice timp 
de doi ani şi jumătate (...) o viguroasă literatură patriotică şi 
socială, dedicată cu predilecţie maselor largi de cititori, pagini 
de istoria poporului român, studii şi creaţii din domeniul 
folclorului şi a limbii populare, aspecte din viaţa societăţii 
româneşti îmbibate de o tumultuoasă sevă realistă, cercetări de 
istorie literară, note de călătorie, precum şi substanţiale cronici 
asupra vieţii literare, artistice şi culturale ale românilor de pe 
ambele versante ale Carpaţilor. (...) Rolul „Vetrei” a fost astfel 
un rol de îndrumare literară, patriotică şi socială, un rol 
fecund, cu largi implicaţii în viaţa culturală şi politică a ţării, 
„Vatra” fiind fără îndoială una din marile reviste ale secolului 
trecut”. 

Principiile programatice ale „Vetrei” se vor regăsi şi în 
alte demersuri publicistice în care a fost implicat George 
Coşbuc: Lumea ilustrată, publicaţie cu caracter enciclopedic, 
ca şi Vatra, editată la Bucureşti, bilunar, în perioada noiembrie 
1896 - oct. 1896, 10 mai 1896, Foaie interesantă 
(1897)4, Sămănătorul (1901) şi Viaţa literară (1906). 

                                                        
4 În 1897, de la nr. 21 la nr. 43, poetul acceptă conducerea publicaţiei Foaie 
interesantă, publicaţie presămănătoristă, revistă săptămânală ilustrată, 
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Programul revistei l-a susţinut poetul ardelean şi prin 
propria creaţie, atât poetică (Mama, Ştefăniţă Vodă, Lupta 
vieţii, Paşa Hassan, Doina, Scara, Iarna pe uliţă, Dragoste 
învrăjbită, Fata mamei, Noi vrem pământ, In opressores, texte 
care vor apărea în 1896 în volumul Fire de tort),  cât şi 
publicistică. A se vedea şi rubricile „Vorba ăluia”, având ca 
temă proverbele, zicătorile, din perspectiva genezei acestora, 
„Varietăţi”, De-ale casei”, „Ştiri”. Ceea ce se ştie mai puţin e 
că revista a avut şi un supliment, „Hazul”, din care au apărut 
cinci numere în 1895. 

În ideea integrării traducerilor în sumarele revistei, şi 
Coşbuc publică Proverbe indice din literatura sanscrită 
şi Hymnuri din Rig-Veda. 

Ion Slavici publică în „Vatra” prima parte din romanul 
„Mara”, nuvelele „Hanul ciorilor” şi „Ceas rău”, precum şi 
evocări dedicate lui Mihai Viteazul şi Avram Iancu. 

Era felul lor propriu de a contribui la dezvoltarea şi 
consolidarea patrimoniului cultural naţional, la configurarea 
„identităţii culturale” şi prin aceasta la definirea „identităţii 
naţionale” în perspectiva făuririi statului naţional unitar. 

Abordarea unor astfel de idealuri azi e privită cu superio-
ritate, ironie, până la urmă cu o suficienţă demnă de plâns. 

„Vatra” lui Romulus Guga a fost o veritabilă 
continuatoare a programului „Vetrei” celor trei mari conştiinţe 
naţionale, dar şi terenul era cât se poate de propice pentru 
renaştere culturală românească, pentru recuperarea şi 
restituirea unor valori identitare. 

                                                                                                                    
apărută la Bucureşti (12 ianuarie - 2 noiembrie 1897), devenită după ce 
trece „sub îngrijirea d-lui G. Coşbuc”, „săptămânală literară-ştiinţifică, 
ilustrată”. Întemeiată în scopul „de a ţine publicul nostru în curent cu cele 
mai interesante evenimente din ţară şi străinătate, de a-i oferi cunoştinţe 
literare şi artistice”, Foaie interesantă anticipează programul Semănăto- 
rului, o „foaie populară”, pentru oraşe, spre deosebire de Albina (1897-
1937), care se adresa în special satelor.  
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Pentru „Vatra” lui Romulus Guga, materializarea 
„Vorbei de acasă” s-a făcut la modul explicit, dar neostentativ, 
al rubricii „Documentele continuităţii”, rubrică la care însă 
direcţia Cornel Moraru, Al. Cistelecan a renunţat destul de 
repede după decembrie 1989. 

„Documentele continuităţii”, în cele aproape două 
decenii de existenţă, au găzduit numele importante de istorici, 
fiind dezbătute adesea teme delicate, de la crimele horthiste de 
la Moisei, Ip, Trăsnea, Sărmaşu, până la luptele de la Oarba de 
Mureş, din toamna lui 1944. Acestea două au devenit de altfel 
cărţi, printre puţinele tipărite de revista „Vatra”, dar ele nu 
erau în ton cu politica la zi. De altfel, volumul despre crimele 
de la Moisei a avut ca prim titlu „Arhanghelii cruzimii”, şi 
după primele zile de difuzare cartea a fost retrasă (dar se 
difuzaseră deja sute de exemplare), coperta desfăcută şi 
înlocuită cu o alta, cu titlul „Moisei”, dar în interior, la 
paginile de coală, a rămas vechiul titlu. 

„Vatra” lui Romulus Guga a jucat un rol decisiv în 
punerea în ecuaţie a sintagmei „statornicie şi unitate” din 
programul de la 1894, într-un context administrativ care venea 
după desfiinţarea Regiunii Mureş-Autonome Maghiare, 
perioadă în care afirmarea culturii, literaturii româneşti a fost 
precară. 

Altfel, prin rubricile sale reprezentative, prin abordările 
curajoase ale unor teme delicate, prin afirmarea valorilor fără 
prejudecăţi şi resentimente, „Vatra” lui Romulus Guga a fost o 
demnă continuatoare a „Vetrei” mamă.  

Iar Romulus Guga, prin personalitatea lui puternică, prin 
disponibilităţile lui manifestate şi în poezie şi în proză şi 
teatru, au dat autoritate şi credibilitate fenomenului literar, 
într-un context etnic adesea ostil. 

A crescut prin atmosfera creată de „Vatra” numărul 
autorilor de carte, cenaclurile au devenit eficiente în 
descoperirea şi promovarea valorilor tinere. La un moment dat, 
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în efervescenţa „generaţiei ’80” se vorbea chiar de „şcoala de 
poezie târgu-mureşeană”, susţinută şi de apariţia unor volume 
de versuri (Lazăr Lădariu, Soril Miavoe, Nicolae Băciuţ, 
Andrei Zanca ş.a.), după eforturi de a depăşi neputinţe şi 
inerţii editoriale.  

Prestigiul local dar şi naţional câştigat în timp de revista 
„Vatra” a avut, fără ostentaţie, şi componentă naţională, cu 
grijă atentă faţă de „identitatea naţională”, într-un context 
istoric mereu perdant, dacă avem în calcul maghiarizarea 
românilor în zonă, nu doar în perioada dualismului austro-
ungar, după 1867, ci şi, cu accente grave, dramatice, în 
perioada horthistă, cu  continuare nu doar în perioada Regiunii 
Mureş Autonome-Maghiară, ci şi în perioada de până în 
decembrie 1989, urmată de presiunile etnice de după 
evenimentele din martie 1990, de la Târgu-Mureş. 

 
* 

 
Apariţia revistei „Vatra veche” are printre motive şi 

această abdicare de la asumarea valorilor naţionale şi a 
tradiţiei, a istoriei naţionale ca program editorial. Ca să nu mai 
vorbim de politica de marginalizare sau ignorare a realităţii 
culturale din zonă, în diversitatea şi complexitatea ei, prin 
abile abordări... europeniste. 

Programul revistei „Vatra veche” a fost exprimat succint 
în primul număr, („Această nouă „Vatră veche” apare din 
dorinţa celor care, trăind în acest spaţiu de cultură şi 
civilizaţie, doresc să se regăsească în paginile unei publicaţii în 
care s-au regăsit aproape două decenii. Şi cum acest lucru n-a 
mai fost posibil, din raţiuni pe care nu merită să le analizăm, 
acum şi aici, am dat curs dorinţei celor care au sentimentul că 
„Vatra” lui Romulus Guga le-a fost confiscată. Le-o restituim. 
Restul depinde de ei, de noi, care credem că provincia literară 
nu e o sintagmă stigmatizabilă”.) în care au fost reluate 
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fragmentar atât „Vorba de acasă” din „Vatra”, seria 1894, cât 
şi din textul lui Vasile Netea din „Vatra”, seria 1971, „De la 
Vatra veche la Vatra nouă”, ca un argument fără echivoc al 
continuării programului revistei „Vatra” din 1971 şi, prin 
aceasta, a programului „Vetrei” lui Slavici, Caragiale şi 
Coşbuc. 

„Vatra veche” şi-a extins aria de cuprindere a recuperării 
valorilor care ţin de „sentimentul românesc al fiinţei”, având 
colaboratori din Australia până în SUA. 

E această politică a revistei în intenţia declarată de a nu 
lăsa să se piardă valori ale culturii naţionale, constrânse mai 
ales din raţiuni materiale să se risipească în largul lumii. Cum 
integrarea în cultura ţărilor gazdă nu e foarte uşoară, am pus la 
dispoziţie număr de număr pagini unor autori care continuă să 
se regăsească în cultura română, care continuă să scrie în 
limba română, ori care îşi afirmă identitatea naţională cu 
mândrie. 

Aceasta, într-o valorizare a unor autori din întreg spaţiul 
românesc, nedispuşi să se înregimenteze unor grupări ori să 
slujească unor vremelnici idoli de carton, şi care se simt 
confortabil înafara constrângerilor de gaşcă literară, ori de 
provincie literară. 

Nu în loc de concluzie şi nici întrebare retorică: dincolo 
de aşteptările de la revistele de cultură legate de „identitatea 
naţională”, cine sprijină revistele de cultură, logistic şi 
financiar? Ce loc mai ocupă ele în viaţa culturală în zonele de 
acoperire, înainte de toate, cât de prezente sunt ele, dincolo de 
existenţa lor în format electronic sau tipărit? Câţi dintre 
redactorii de reviste nu se află decât în beneficiul unei sinecuri 
sau a unei indemnizaţii? Ce autoritate mai au redactorii de 
reviste în viaţa culturală? 
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Anexa 1 
 
VORBA DE ACASĂ 
 
Am ajuns, în sfârşit, şi noi, scriitorii români, să avem 

publicul nostru. 
Mai-nainte, un tocmai demult, când aproape numai 

scriitorii străini aveau public în ţara noastră, alergam cu liste 
de premuneraţiune, ne căciuleam pe la toţi editorii şi ne 
simţeam îndatoraţi pe toată viaţa, dacă vreun mecenat ne lua 
sub ocrotirea sa şi punea la cale publicarea operelor noastre, 
fie în vreuna din revistele literare susţinute cu multe jertfe şi 
cu multă cerşătorie. 

Acum, de câţiva ani, editorii de toate categoriile, simţind 
că operele literare sunt marfă căutată, au început să zâmbească 
mai prieteneşte, când vreun scriitor le intră în prăvălie. 

Duminicile şi zilele de sărbători, toate zidurile sunt pline 
de afişe şi se revarsă asupra ţării un potop de fel de fel de 
reviste şi aşa numite “ediţiuni de duminică”, cele mai multe 
ilustrate, toate pe cât de variate, pe atât de interesante. Căci 
setea de lectură a publicului deprins a ceti româneşte se 
întâlneşte cu setea de câştig a câtorva “antreprenori” literari. 

Tocmai de aceea însă un se face de obicei literatură, ci 
neguţătorie de vorbe şi-o adevărată spaimă ne cuprinde 
adeseori, când răsfoim aceste publicaţiuni făcute cele mai 
multe în pripă şi fără niciun control serios. 

Nu o dată, areamintindu-ne trecutul, o adâncă înduioşare 
ne cuprinde când ne dăm seama cât de mult ne-am depărtat noi 
de părinţii noştri, cum ne-am lepădat de obiceiurile lor, dintre 
care multe erau atât de bune şi de frumoase. S-a rupt oarecum 
firul vieţii noastre naţionale şi noi un mai suntem parcă 
urmaşii părinţilor noştri, nu continuatorii lucrării lor. Şi 
lepădându-ne de obiceiurile vechi, n-am luat altele, ci am 
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rămas o societate în mare parte dezbrăcată de obiceiuri bine 
stabilite, adecă demoralizată. 

Nu trebuie oare să ne înspăimântăm, când vedem că 
demoralizarea aceasta se propagă în cercuri din ce în ce mai 
largi şi ajunge la românimea cea adevărată, care tot mai 
păstrează firea ei din bătrâni? 

Dacă astfel vom merge înainte, va trebui să ne 
diferenţiem în viaţa noastră culturală până într-atât că nici 
părinţii noştri, nici fraţii noştri din alte ţări n-ar mai putea să ne 
recunoască. 

Trebuie să ne întoarcem, pe cât întoarcerea mai e cu 
putinţă, la vatra strămoşească, la obârşia culturală a noastră. 

Aşa cum în dezvoltarea limbii noastre numai prin 
întoarcerea la graiul viu al poporului am putut să ajungem la 
stabilitate şi unitate, şi în dezvoltarea noastră culturală vom 
ajunge la statornicie şi unitate numai dacă vom ţine, în toate 
lucrările noastre, seamă de gustul poporului, de felul lui de a 
vedea şi de a simţi, de firea lui, care e pretutindeni aceeaşi. 

Acesta este gândul din care am pornit când am luat între 
noi înţelegere să-i dăm dlui Sfetea mână de ajutor pentru 
publicarea acestei foi ilustrate. 

Nu ne punem alăturea cu somităţile noastre literare; nu 
voim să îndrumăm pe literaţii noştri prin critică severă spre o 
mai mănoasă lucrare; nu ne avântăm spre cercul restrâns al 
celor aleşi; nu ţinem nici să facem noi singuri, nici să dirigem 
„Vatra”: ne-am legat numai ca pentru alte foi să nu mai dăm 
contribuiţiuni şi primim răspunderea pentru cele ce se vor 
publica în coloanele acestei foi, din care am voi să facem un 
organ literar pentru toţi Românii, un mijloc pentru propagarea 
aceluiaşi gust şi şi aceluiaşi fel de a simţi şi de a gândi în toate 
părţile poporului românesc. 

Ne adresăm deci cu încredere frăţească la aceia dintre 
scriitorii noştri care împărtăşesc vederile noastre, şi îi rugăm să 
se unească cu noi, pentru ca, lucrând împreună, să le putem da 
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românilor o lectură nu numai variată şi interesantă, ci totodată 
şi românească. 

Se zice, fără îndoială, că arta nu are naţionalitate. 
Operele de valoare universală sunt însă un fel de sinteză a 
dezvoltării culturii naţionale şi credem că n-am ajuns noi, 
Românii, la un stadiu de dezvoltare culturală în care scriitorii 
noştri pot să aibă pretenţiunea de a scrie pentru toate timpurile 
şi pentru toate popoarele. Ne vom mulţumi, deci, dacă vom 
putea să scriem pentru contemporanii noştri români. 

Nu ţinem, ce-i drept, ca în „Vatra” să se publice numai 
scrieri originale; ţinem însă ca traducerile ce se vor publica să 
fie făcute cu îngrijire şi alese potrivit şi ele gustului poporului 
românesc. 

Aceasta ni-e vorba de acasă. 
Omul însă, când pleacă la drum, ştie numai unde vrea să 

ajungă şi ce vrea să facă, el însă nu poate să ştie şi unde, în 
adevăr, va ajunge şi ce, poate chiar fără de voia lui, va face. 
Nu putem dar nici noi să ştim dacă lucrurile vor ieşi aşa cum 
noi le-am plănuit. 

Foaia aceasta nu e făcută pentru noi, ci pentru obştia 
cititorilor ei; nu dar pe placul nostru, ci potrivit cu gustul ei are 
să fie făcută. Ne vom da deci silinţa să cunoaştem gustul 
cititorilor noştri şi vom ţine seama de el, dându-le, pe cât se 
poate, şi pe cât se concordă cu vederile noastre, lectura pe care 
ei înşişi doresc s-o aibă. 

Astfel ne vom aduna cu toţii, public şi scriitori, 
împrejurul „Vetrei” şi vom face un lucru potrivit cu propriul 
nostru fel de a fi. 

I. Slavici, I. L. Caragiale, G. Coşbuc 
 
„Vatra” nr. 1/1894 
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Anexa 2 
 

DE LA VATRA VECHE LA VATRA NOUĂ5 
 
(...) 
„Vatra”, se arăta în articolul program, a apărut ca o 

reacţie „împotriva antreprenorilor literari”, a „neguţătoriei de 
vorbe” pe care o reprezenta o mare parte din revistele 
                                                        

5 Seria nouă, mureșeană, apare începând din mai 1971, printre 
fondatorii revistei aflându-se scriitorii Romulus Guga, Dan Culcer și Mihai 
Sin. Revista a fost condusă de poetul, romancierul și dramaturgul Romulus 
Guga, iar după moartea sa de criticul și istoricul literar Cornel Moraru, în 
prezent director onorific. Printre membrii primei echipe redacționale se 
aflau ziariști din presa cotidiană locală sau centrală (Ion Calion-Caloi, 
Cornel Pogăceanu, Atanasie Popa), istoricul literar Serafim Duicu, poetul și 
sculptorul Gavril Ședran (pseudonimul lui Gavril Gh. Pop), graficienii (Ion 
Petru Pop, Radu Ceontea). Printre colaboratorii permanenți, care au deținut 
rubrici, se numără istoriograful Grigore Ploeșteanu, biologii acad. 
Alexandru Pora și Bogdan Stugren, lingvistul Alexandru Toșa, 
sociologul Andrei Roth. 

După moartea lui Romulus Guga, în 1983, conducerea revistei va fi 
preluată de Cornel Moraru, în același an fiind angajat în redacție și Nicolae 
Băciuț, fost redactor la revista stdențească de cultură "Echinox", care s-a 
stabilit la Târgu-Mureș. După emigrarea Mariei Mailat, acesta va prelua 
aproape un deceniu rubrica Vatra dialog, una dintre cele mai prestigioase 
din sumarul revistei. 

După 1990, colectivului redacțional i se alătură criticii Al. 
Cistelecan (redactor-șef adjunct, între 1993-2007), Virgil Podoabă, Aurel 
Pantea, Nicoleta Sălcudeanu, Iulian Boldea, prozatorulAlexandru Vlad. În 
prezent, revista este editată de Uniunea Scriitorilor, Consiliul Județean 
Mureș, cu sprijinul Ministerului Culturi, redactor-șef fiind Virgil Podoabă. 

În 1995, la sărbătorirea centenarului, revista abandonează formatul 
A3 (între 16 și 32 de pagini) în favoarea lui A 4 (96 pagini).  

Rubrici: Vatra Dialog, Cumințenia pământului, Citind și trăind 
literatura, Seismograme, Ochiul ciclopului, Documentele continuității, 
Tolle lege, Editorial, Carmen saeculare, Epica magna, Cronica literară, Cu 
cărțile pe masă, Lecturi triptic, Metamorfozele cercului, Refracții, Adagio, 
Talmeș-balmeș... (Sursa: Internet) 
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timpului, împotriva „demoralizării care se propaga în cercuri 
din ce în ce mai largi” şi împotriva cosmopolitismului care 
începuse să domine mişcarea literară românească.  

În numele acestui program, „Vatra” avea să publice timp 
de doi ani şi jumătate - ultimul său număr a apărut la 15 august 
1896 - o viguroasă literatură patriotică şi socială, dedicată cu 
predilecţie maselor largi de cititori, pagini din istoria poporului 
român, studii şi creaţii din domeniul folclorului şi al limbii 
populare, aspecte din viaţa societăţii româneşti îmbibate de o 
tumultoasă sevă realistă, cercetări de istorie literară, note de 
călătorie, precum şi substanţiale cronici asupra vieţii literare, 
artistice şi culturale ale românilor de pe ambele versante ale 
Carpaţilor.  

Ce a însemnat „Vatra”, atât din punct de vedere literar 
cât şi politic, se relevă cu prisosinţă din simpla menţionare a 
unora din principalele creaţii apărute în paginile ei: Noi vrem 
pământ, - răscolitorul imn al ţărănimii revoluţionare - In 
opressores, Paşa Hassan, Doina, Mama, Dragoste învrăjbită, 
Scara, de George Coşbuc; romanul Mara (prima parte)  şi 
nuvelele Hanul ciorilor, Ceas rău, de Ioan Slavici, precum şi 
evocările închinate de acesta lui Mihai Viteazul şi lui Avram 
Iancu; studiul lui N. Iorga despre Grigore Alexandrescu şi 
despre exilul voevodului moldovean Petru Şchiopul, la care s-
au adăugat suculente note de călătorie; cercetările de folclor 
ale lui Virgil Oniţiu - fiu al oraşului Reghin - intitulate Straturi 
în poezia noastră poporală; scrierile populare ale lui S. Florea 
Marian, D. Stăncescu, Grigore Sima, Petre Dulfu (fragmente 
din „Păcală”) şi atâtea altele, semnate de B. P. Haşdeu, Traian 
Demetrescu, George Murnu, I. Păun Pincio, C. Berariu, Maria 
Cunţan, I. Rusu Şirianu etc. Una din cele mai interesate şi mai 
apreciate rubrici ale „Vetrei” a fost rubrica Vorba ăluia scrisă 
îndeosebi de George Coşbuc, prin care  poetul a explicat 
originea şi sensul unor expresii şi zicători populare ca: nici în 
clin, nici în mânecă; a prins prepeliţa de coadă; lasă-l  în 
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moartea lui; a lua lumea în cap.  Coşbuc scria de asemenea şi 
rubricile de „Varietăţi”, „De-ale casei” şi „Ştiri”.  

În 1894, an în care s-a judecat la Cluj marele proces al 
memorandiştilor, „Vatra” a luat cu energie apărarea acestora, 
publicând, pe lângă numeroase ştiri şi comentarii asupra 
procesului, poeziile de luptă şi de solidaritate patriotică ale lui 
George Coşbuc (In opressores) şi Petre Dulfu (Cu flori, cu 
ramuri verzi). 

Rolul „Vetrei” a fost astfel un rol de îndrumare literară, 
patriotică şi socială, un rol fecund, cu largi implicaţii în viaţa 
culturală şi politică a ţării, „Vatra” fiind fără îndoială una din 
marile reviste ale secolului trecut. 

* 
La 75 de ani de la apariţia ultimului număr al „Vetrei” de 

la Bucureşti, apare pe plaiurile mureşene, animată de intenţii 
asemănătoare, o nouă „Vatră”. 

Ea nu are în fruntea ei scriitori de importanţa lui Slavici, 
Caragiale şi Coşbuc, dar a adunat în jurul său o întreagă 
pleiadă de scriitori tineri - poeţi, prozatori, publicişti, istorici, 
oameni de artă - ale căror nume circulă de câţiva ani prin 
paginile celor mai de seamă publicaţii literare şi politice 
româneşti, unii dintre ei, prin volumele publicate, ajungând 
chiar şi la o evidentă notorietate. 

Ceea ce au mărturisit până acum prin publicaţiile din alte 
oraşe vor mărturisi de acum înainte prin propria lor revistă, 
„Vatra” veche, ca şi marii ei ctitori, fiindu-le un imbold şi o 
călăuză. Unei echipe noi, mult promiţătoare prin tinereţea şi 
prin talentele ei, i se adaugă însă şi un program nou care, fără a 
nesocoti valoroasele tradiţii ale „Vetrei” de odinioară, se 
inspiră din năzuinţele şi imperativele zilei de astăzi, din largile 
perspective ale viitorului, întocmai aşa cum Slavici, Caragiale 
şi Coşbuc s-au inspirat din imperativele zilei de atunci. 

VASILE NETEA 
„Vatra” 1/1971, p.10 
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Anexa 3 
 
NOUA „VATRA VECHE” 
  
Această nouă „Vatră veche” apare din dorinţa celor care, 

trăind în acest spaţiu de cultură şi civilizaţie, doresc să se 
regăsească în paginile unei publicaţii în care s-au regăsit 
aproape două decenii. 

Şi cum acest lucru n-a mai fost posibil, din raţiuni pe 
care nu merită să le analizăm, acum şi aici, am dat curs 
dorinţei celor care au sentimentul că „Vatra” lui Romulus 
Guga le-a fost confiscată. 

Le-o restituim. Restul depinde de ei, de noi, care credem 
că provincia literară nu e o sintagmă stigmatizabilă. 

REDACŢIA  
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RESUSCITAREA UNUI FALS: CASA 
MEMORIALĂ „EMINESCU” DE LA 

DEDA 
 

După ce, cu vreo şase ani în urmă, o publicaţie 
mureşeană se dădea de ceasul morţii ca să scoată un vinovat în 
„cazul” „Casei Memoriale Mihai Eminescu” din Deda, în 
ciuda evidenţei inexistenţei juridice a unui astfel de imobil, 
subiectul este resuscitat, într-un moment aniversar al acestei 
publicaţii, ca pe o mare ispravă publicistică, sub un titlu 
precar şi hilar: Casa Memorială „Mihai Eminescu” din Deda 
nu a fost demolată datorită Punctul (Sic!). 

Înainte de toate, autorul anonim al textului trebuie să se 
hotărască: a fost sau nu a fost demolată aşa-zisa „Casă 
Memorială Mihai Eminescu” de la Deda?! 

Un lucru este clar: nu a putut exista, nici legal, nici 
moral, un astfel de stabiliment la Deda. Casa declarată 
impropriu „Casa Memorială Mihai Eminescu” este o făcătură, 
iar demolarea ei nu a fost aprobată de Direcţia de Cultură 
Mureş, care nu avea atribuţii în acest sens! 

 
EMINESCU LA DEDA 

 
Cât despre trecerea lui Eminescu prin Deda, în drumul 

său de la Cernăuţi la Blaj, au existat mai multe puncte de 
vedere. Istoricul Vasile Netea, originar din Deda, scria în 
revista Luceafărul, nr. 13/1964, că: "Un izvor nou asupra 
acestui itinerar am descoperit noi într-o scrisoare de familie 
din anul 1950 a unui bătrân învăţător, de la Târgu-Mureş, 
Grigore Ceontea, care-şi informează nepoţii din comuna 
Deda, pe baza unei amintiri orale, moştenită de la unchiul său, 
profesorul Teodor Ceontea, despre popasul făcut de Eminescu 
la Deda, în primăvara (s.n.) anului 1866". 
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Eminescu însă, după cum mărturiseşte în romanul 
autobiografic ,,Geniu pustiu”,  a călătorit spre Blaj, nu în 
primăvara, ci în vara anului 1866: ,,Într-o zi frumoasă de 
vară (s.n. N.B.), îmi făcui legăturica, o pusei în vârful băţului 
şi-o luai la picior pe drumul cel mare împărătesc (s.n. 
N.B.). Holdele miroseau şi se coceau de arşiţa soarelui… eu 
îmi pusesem pălăria în vârful capului astfel încât fruntea 
rămânea liberă şi goală şi fluieram alene un cântec monoton, 
şi numai lucii şi mari picături de sudoare îmi curgeau pe 
frunte deasupra obrazului”. 

Nu discutăm însă acum despre veridicitatea amintirilor 
lui Grigore Ceontea bazate pe „amintiri orale”, datorate lui 
Teodor Ceontea. Ele sunt, după cum se vede mai sus, cel 
puţin, inexacte. 

Şi-apoi, cât de cunoscut putea fi  Eminescu la Deda, în 
iunie 1866, având în vedere că acesta debutase doar la 25 
februarie/9 martie (stil nou) 1866 în revista Familia, din 
Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea, acesta fiind şi 
cel care l-a convins să-şi schimbe numele în Eminescu?! 
 

A TRECUT EMINESCU PRIN DEDA? 
 

Pe de altă parte, o altă sursă, Nicolae Iosub, în articolul 
„Pe urmele lui Mihai Eminescu (XXIII): MIHAI EMINESCU 
LA BLAJ”, publicat în revista Luceafărul din 15 februarie 
2011, vorbeşte despre un alt traseu al lui Eminescu, în drumul 
spre Blaj, care exclude trecerea prin Deda: „Mihai Eminescu 
porneşte direct spre Blaj prin Vatra Dornei, Bistriţa, 
Reghin, Târgu-Mureş, Târnăveni, Mediaş, Blaj (s.n. N.B.), 
fără a mai trece pe la Ipoteşti, unde, în acea perioadă era o 
mare epidemie de holeră”.  

 „Drumul cel mare împărătesc, drum strategic construit 
de austrieci în perioada 1786-1808, pe ruta: Snyatin, Cernăuţi, 
Storojineţ, Vicov, Marginea, Solca, Gura Humorului, 
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Câmpulung, Vatra Dornei, era un drum militar construit de 
populaţia satelor pe care le traversa şi era principala cale de 
comunicaţie din Bucovina. Pe acest drum va călători şi 
Mihai Eminescu în anul 1866” (s.n. N.B.). 

Din aceeaşi sursă mai aflăm că „Drumul său (al lui 
Eminescu – n.n.) a fost destul de greu, mergând când pe jos, 
când luat în căruţele unor negustori, mâncând şi dormind pe 
unde putea: ,,Zi de vară pân-în seară am tot mers, spune 
Eminescu, fără să stau de fel. Soarele era la apus, aerul 
începea a se răcori, holdele păreau că dorm din freamătul lor 
lung, de-a lungul drumului de ţară oamenii se-ntorceau de la 
lucrul câmpului, cu coasele de-a spinare, fetele cu oale şi 
doniţe în amândouă mâinile, boii trăgeau încet în jug şi carul 
scârţâia…Ascuns în maluri, dormea Murăşul, pe el trosnea de 
căruţe podul de luntri, pe care-l trecui şi eu»”. Şi aceste 
detalii, cu „holdele” (cât se cultiva grâul la Deda?) care 
„păreau că dorm în freamătul lor lung”, ridică semne de 
întrebare în legătură cu traseul urmat de Eminescu, în drumul 
spre Blaj.  

Şi alte ipoteze legate de traseul lui Eminescu de la 
Cernăuţi la Blaj pun sub semnul întrebării varianta trecerii lui 
Eminescu prin Deda. Dan Toma Dulciu, în articolul Eminescu 
Peregrinul: Itinerarium humanae vitae, din revista Vacanţe şi 
Călătorii, Nr. 155-157 - Iunie - August 2013, menţionează: 
„Un alt studiu (v. N. Triboiu, Drumurile şi popasurile 
tânărului Eminescu în Transilvania, Editura "Dragoş-Vodă", 
Cluj-Napoca, 1998, p. 87) acreditează un scenariu documentar 
privind traseul lui Eminescu spre Blaj: "Probabil că pasiunea 
pentru opera şi personalitatea lui Şincai îl va fi făcut pe 
pelerinul de numai 16 ani să schimbe itinerariul său spre Blaj, 
din vara anului 1866, fiindcă el se deplasează de la Gherla 
spre Ţaga (s.n. N.B.), satul unde a locuit Şincai în perioada 
1797–1803, ca profesor al copiilor familiei Daniel Vass. Ţaga 
se află pe drumul care leagă oraşul Gherla de pe Valea 
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Someşului, de Reghin, de pe Valea Mureşului (s.n. N.B.). 
Având Ţaga ca prim obiectiv al călătoriei sale spre Blaj, ne 
putem explica lungul ocol pe care l-a făcut până la Deda – 
Reghin – Târgu-Mureş."  

Şi încă o versiune, a unei autorităţi în materie, 
redutabilul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc: „Întreprinde 
în aprilie-octombrie prima călătorie în Transilvania, pe urmele 
străbunilor săi. Îl însoţeste pe Ioan Neamţu din Feldru, elev la 
Şcoala reală greco-ortodoxă din Cernăuţi. Intră în Transil-
vania prin pasul Tihuţa, coboară pe Valea Someşului şi 
ajunge la Dej, de unde îi scrie lui Iosif Vulcan că se află în 
drum spre Blaj (s.n. N.B.). La sfârşitul lui mai ajunge la 
Târgu-Mureş, îi cunoaşte pe Ioan Cotta şi Teodor Cojocaru, 
studenţi la teologie, şi călătoresc împreuna pâna la Blaj  (...) 
Avem în această privinţă numai mărturii orale, nu şi 
documente” (s.n. N.B.), (Dimitrie Vatamaniuc, în „Viaţa lui 
Mihai Eminescu”.  www.mihaieminescu.ro/bio3_4.htm). 

Nici măcar George Călinescu, în monumentala sa 
lucrare „Viaţa lui Eminescu”, nu ne oferă date concrete: 
„Ceea ce e aproape sigur e că la un moment dat Eminescu s-
a lăsat pe Mureş la vale şi a luat-o după cursul său (s.n. 
N.B.) până la Târgul-Mureşului”. Care a fost acel „la un 
moment dat”? Nici pasajele din „Geniu pustiu” nu ne pot 
lămuri pe deplin, în ciuda detaliilor care ar putea duce la 
localizări geografice.  

Iar în „Istoria literaturii române”, invocată de autorul 
anonim că ar „contesta” punctul meu de vedere, George 
Călinescu spune şi mai puţin: „În vară, Eminescu părăsi 
Cernăuţii. O luă pe jos, cu un băţ în mână şi un de-a umăr, 
spre Ardeal, coborând probabil (s.n.) pe valea Dornei, se lăsă 
pe apa Mureşului până la Tg. Mureşului” (p.444). 
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EMINESCU LA TÂRGU-MUREŞ ŞI TÂRNĂVENI 
 

Despre popasurile la Târgu-Mureş (unde a ajuns la 1 
iunie) şi Târnăveni (3 iunie), există însă dovezi certe. Iar două 
plăci memoriale de marmoră MARCHEAZĂ ACEST 
TRASEU, pe imobilul în care în 1866 era hanul „La calul 
alb”, unde i-a întâlnit pe seminariştii Ioan Cotta din Bicaz şi 
Teodor Cojocaru din Corbu, şi cu care şi-a continuat drumul, 
cu căruţa la Blaj) şi pe imobilul din Târnăveni, unde a poposit 
cu cei doi seminarişti amintiţi,  unde a ajuns la 3 iunie 1866 şi 
unde, spune George Călinescu, în “Viaţa lui Mihai 
Eminescu”: “La Dicio-Sînmartin, stând împreună cu 
seminariştii la masă, le-a declarat, în sfârşit, fără afectare: 
“Domnilor, eu sunt poet şi vreau să-mi adun material”, spre 
marea mirare a acestora care, cu ochii, căutau să împace 
purtarea drumeţului, cu hainele sale…”.  

La Târgu-Mureş, Eminescu a fost adăpostit de 
protopopul Partenie Trâmbiţaş, dar a dormit în clopotniţa 
bisericii, după cum însuşi poetul spune: ,,M-am covrigat în 
clopotniţă cu dinţii clănţănind şi muiat până la piele; părul 
meu cel lung îmi cădea peste ochi, mânuţele mele slabe şi reci 
le băgam în mânecile ude. Aşa am stat toată noaptea”. 
 
 

ŞI, TOTUŞI, A TRECUT EMINESCU PRIN DEDA? 
ADEVĂR SAU LEGENDĂ? 

 
Cât despre trecerea prin Deda, mărturiile sunt, totuşi, la 

fel de nesigure. Adică nu există dovezi istorice concrete, 
ştiinţifice (Avem în această privinţă numai mărturii orale, 
nu şi documente”), (Dimitrie Vatamaniuc) etc., care să suţină 
fără echivoc popasul lui Eminescu la Deda. 

„Ca mai întotdeauna, spune Dan Toma Dulciu (în 
articolul Eminescu Peregrinul: Itinerarium humanae vitae, 
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din revista Vacanţe şi Călătorii, Nr. 155-157 - Iunie - August 
2013) posteritatea transformă un itinerar banal într-unul 
mitic, locurile atinse de paşii pelerinului încep să fie 
venerate, iar memoria apocrifă hiperbolizantă, are 
tendinţa de a include şi alte locuri pe drumul parcurs de 
erou, spre gloria postumă (s.n. N.B.). 

Astfel, la Deda localnicii îţi relatează următoarea 
legendă (s.n. N.B.): "În 1866, de Sânziene, în drumul lui de la 
Cernăuţi spre Blaj, Eminescu s-a grăbit să îi întâlnească pe doi 
colegi ai săi din Deda, Teodor Ceontea şi Andrei Ghidiu, 
pentru a merge împreună mai departe. Cei doi plecaseră deja, 
aşa că Eminescu s-a oprit la casa lui Teodor Ceontea, o 
gospodărie plină de copii. A dormit în fin, a stat de vorbă cu 
părinţii. A urcat pe lângă şcoală pe Dealul Popii, a admirat 
peisajul care l-a inspirat, pare-se, când a scris Sara pe deal”. 

Peste ani, Iosif Ceontea spunea poveşti halucinante 
despre Eminescu, arătându-le curioşilor şi patul în care a 
dormit Eminescu în casa lui! 
 
 
CASA MEMORIALĂ „MIHAI EMINESCU” LA DEDA? 

 
Dar, să admitem că Eminescu a trecut prin Deda şi că a 

fost găzduit, o noapte, în casa lui Teodor Ceontea. Casa în 
care a dormit Mihai Eminescu nu putea fi însă cea invocată - 
„Toată lumea ştia asta”, recunoaşte chiar autorul anonim, 
întrucât nu exista la acea dată, casa demolată fiind construită 
mai târziu. 

Să admitem şi ipoteza că, totuşi, Eminescu a dormit în 
acea casă. Aceasta nu-i putea aduce nicidecum statutul de 
„casă memorială”! Trebuie să-şi limpezească autorul nostru 
anonim ce înseamnă o „casă memorială”. De altfel, nu a 
funcţionat niciodată o Casă Memorială „Mihai Eminescu” la 
Deda, cu statut juridic, nici n-a fost înregistrată vreodată la 
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Cartea Funciară ca atare. Ea a continuat să fie o simplă casă 
de locuit, a lui Iosif Ceontea, casă pe care Uniunea Scriitorilor 
a pus o „Placă memorială” în 1990.  

Iar proprietarii ei aveau dreptul legal să demoleze casa. 
Nimeni nu le putea îngrădi acest drept. Pentru că nimeni nu-i 
mai presus de lege, nu?! Iar casa a fost demolată înainte de a 
se cere vreun aviz de la Direcţia de Cultură! Care nici nu 
putea să elibereze vreun aviz, casa nefiind monument istoric, 
deci nu Direcţia pentru Cultură era abilitată să autorizeze 
demolarea! Şi nici nu avea autoritatea de a interzice 
demolarea. Dar unde-au fost dedenii când s-a demolat casa cu 
pricina? Administraţia locală? Dacă tot se plâng de demolarea 
ei!?, Fiindcă a fost demolată sub ochii lor! 
 

CASA MEMORIALĂ „MIHAI EMINESCU” DE LA 
DEDA ŞI PATRIOTISMUL 

 
Nesusţinerea unui neadevăr nu înseamnă „fanfaronadă 

ieftină”, lipsă de patriotism sau „patriotism de buzunar”, cum 
insinuează autorul anonim al textului. 

Autorul anonim aruncă lucrurile în derizoriu şi atunci 
când vorbeşte despre „faptul că acea casă păstra povestea 
trecerii lui Eminescu prin Deda, a iubirii sale pentru fata unui 
preot, iubire pe care o va «imortaliza», se zice, mai târziu, în 
celebra poezie «Sara pe deal». Fantezia atinge aici ridicolul. 
Când putea să aibă răgaz Eminescu pentru o idilă la Deda? El, 
despre care Ştefan Cacoveanu, cel care l-a găzduit la Blaj în 
iunie şi iulie 1866, spunea că: ,,Nu bea, nu fuma, nu juca cărţi, 
era ca o fată mare”. 

Iar „Sara pe deal” a fost scrisă la Viena, în 1871, ca 
variantă a poeziei „Ondina”, şi a fost publicată la 1 iulie 1875 
în revista „Convorbiri literare”.  
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De unde ştie anonimul gazetar acest detaliu de istorie 
literară? De unde a aflat el de sursa de inspiraţie a lui 
Eminescu pentru „Sara pe deal”? 

Apoi, cum credeţi că o casă în care n-a intrat niciodată 
Eminescu ar putea deveni „Casă Memorială Mihai 
Eminescu”?  

Cum credeţi că, dacă prin fiecare loc prin care a trecut 
Eminescu s-ar ridica o casă memorială, acest lucru „ar fi un 
semn de patriotism”, cum susţineţi?! Asta numiţi „patriotism 
adevărat”, nu unul de faţadă?  

Patriotismul o fi însemnând mistificare, minciună, fals... 
Sau adevăr, oricât de inconvenabil ar fi!? 

Eminescu nu are nevoie de retuşuri biografice, ca să-i 
arătăm respect şi preţuire, el oricum e al nostru, al tuturor, fără 
să trebuiască să inventăm poveşti pe seama sa.  

Era de-a dreptul imoral să fie susţinute neadevăruri 
din... patriotism local...   

Memoria lui Eminescu nu suportă astfel de imposturi şi 
impostori, până la urmă! 

În varianta că Eminescu a intrat într-o casă care a existat 
în acel loc, o placă memorială era un gest justificat, firesc. Dar 
nimic mai mult! Nu există nici la Blaj, unde a stat în gazdă 
aproape două luni, vreo... Casă Memorială Mihai Eminescu, 
ci doar plăci memoriale care amintesc de trecerea lui pe acolo. 
 

ADEVĂR/”NULITĂŢI TRIUMFĂTOARE” 
 
Nu aş fi coborât să polemizez cu personaje anonime, de 

cultură îndoielnică, lipsite de onestitate şi de respect faţă de 
adevăr. Care recurg la etichetări şi acuze nefondate, la jigniri, 
cu o superioritate specifică ignoranţilor, „nulităţilor 
triumfătoare”, cum le-ar fi spus Vlahuţă. 
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Dar cititorii au nevoie de adevăr, iar gestul meu de a 
scrie acest articol vine din respect faţă de istoria literară, faţă 
de adevăr şi faţă de cititori. 

Aceştia trebuie să ştie că aş fi fost cel mai fericit, dacă 
ar fi fost posibil să avem măcar un punct muzeistic memorial 
Eminescu la Deda, bazându-ne pe informaţii certe, nu o „Casă 
Memorială Mihai Eminescu”, deziderat imposibil de 
fundamentat ştiinţific.  

Există în tradiţia locului dorinţa dedenilor de a-şi şti 
legat numele de Eminescu. Bustul ridicat în Deda lui 
Eminescu poate fi circumscris acestui deziderat.  

Dar bustul îşi merită locul în Deda, chiar dacă nu există 
argumentul trecerii lui Eminescu pe aici, aşa cum există 
busturi, statui Eminescu, în multe locuri din lume pe unde, 
fireşte, n-a trecut „poetul nepereche”! 

După cum se ştie, am solicitat public administraţiei 
locale ca măcar la Târgu-Mureş să fie marcată muzeistic 
trecerea lui Eminescu, prin achiziţionarea imobilului în care a 
funcţionat Hanul „La calul alb” şi care să fie amenajat ca 
spaţiu memorial Eminescu. 

Aici lucrurile sunt evidente, mărturiile numeroase, iar 
prezenţa lui Eminescu la Târgu-Mureş merită o reconsiderare 
a punerii în valoare a acestui episod biografic eminescian. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
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ANCHETA REVISTEI  
„BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI 

ARTISTIC” 
 
1. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, în plan personal, 
anul literar 2014? 
2. Ce cărţi, autori, idei credeţi că au marcat anul literar  
românesc, 2014 ? 
3. Ce planuri sau proiecte cultural-literare aveţi pentru 
anul în care intrăm? 
 

1. 2. 3. Anul 2014 a fost un an dens, complicat, 
contrariant, cu bucurii, cu amărăciuni, cu spaime, cu revoltă, 
cu speranţă... Cu nostalgii, încât şi unele lucruri mai 
îndepărtate mi s-a părut că s-au întâmplat doar ieri... 

A fost un an în care mi-am văzut de scris şi de tipărit 
cărţi, reviste, prefăcând-mă că nu văd mizeriile morale, 
politice din jurul meu, mergând mai departe, cu convingerea 
că frumosul, adevărul, dreptatea vor învinge. 

Dacă ar fi să fac un inventar, nici nu-mi vine să cred că 
toate acele lucruri le-am făcut eu, mi s-au întâmplat mie. 

Sigur, dacă aş privi spre înălţimi, fireşte, nu pot să nu 
recunosc, fără falsă modestite, că Marele Premiu pentru Poezie 
"Nichita Stănescu”, care mi-a fost acordat la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Ploieşti, având girul 
academicianului Eugen Simion, a fost, de departe, cea mai 
mare bucurie a mea. 

M-a adus mai aproape de Nichita Stănescu, de întâlnirile 
cu el, cele care mi-au marcat opţiunile mele literare, afinităţile 
elective. 

În geografia întâlnirilor admirabile ale lui 2014, Brăila va 
rămâne un reper drag inimii mele, pentru că la Dunăre, mi se 
întâmplă de câţiva ani buni cele mai frumoase lucruri, care nu 
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fac decât să mă încarce de încredere în locul şi rolul literaturiii 
în viaţa noastră, în şansa pe care o are literatura română prin 
rezerva de... cadre tinere. Când spun aşa ceva, mă gândesc la 
faptul că la Festivalul Naţional de Creaţie Literară „Ion 
Creangă”, al cărui preşedinte sunt de vreo şase ani, au 
participat peste 1200 de copii care cred în literatură, care se 
visează scriitori. Să mai adaug că, tot aici, la o secţine a 
concursului, „interpretare de poezie modernă contemporană”, 
(la care ultima mea carte, „Poeme verzi pe pereţi”, a fost 
tema), am descoperit prospeţime, sinceritate, inteligenţă, 
naivitate, stângăcii, toate de-o frumuseţe rară, toate adunate 
într-o carte de peste 650 de pagini, „Poeme verzi pe pereţi. 
Nicolae Băciuţ în lecturi critice”, cu semnături între care s-ar 
putea regăsi şi criticii şi istoricii literari de mâine. De remarcat 
că acest concurs a mai tipărit încă două antologii, „Anotimpul 
din vis” cu texte ale copiilor din clasele II-IV, şi o alta, 
„Fereastra timpului”, cu texte ale celor din clasele V-VIII.  

Să mai adaug că la Brăila am descoperit dascăli devotaţi 
profesiunii lor, în primul rând pe Angela Olaru, iniţiatoarea 
Concursului „Ion Creangă”, apoi pe Gabriela Vasiliu, cea cu 
care am pus la cale Festivalul Naţional de Creaţie Literară 
„Ana Blandiana”, ajuns la a III-a ediţie, şi care are de fiecare 
dată oaspeţi dragi pe Ana Blandiana şi Romulus Rusan, 
Festival care face risipă de frumuseţe, altitudine culturală şi 
artistică, întreţinând dragul pentru poezie. 

Tot la acest din urmă Festival, am realizat, împreună cu 
Gabriela Vasiliu, patru volume: „Urma rădăcinii”, cuprinzând 
lucrări de critică literară ale elevilor, „Poetica arborelui”, 
antologie de poezie a Festivalului, „Dincoace de verde, 
dincolo de albastru”, antologie de eseuri şi proză, autori tot 
elevii, şi „Metafora arborelui în literatura română şi 
contemporană”, incluzând lucrări ale elevilor şi profesorilor, 
susţinute în cadrul  simpozionului organizat în contextul 
Festivalului „Ana Blandiana”. 
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Sunt cele două manifestări de la Brăila, prin amploare şi 
substanţă, dătătoare de încredere şi speranţă în soarta literaturii 
române de mâine. 

Tot la Brăila, am avut întâlniri încărcate de emoţie cu 
membrii Cenaclului Literar... „Nicolae Băciuţ”, care 
funcţionează de câţiva ani aici sub îndrumarea aceleiaşi 
pasionate de fapte de cultură prof. dr. Gabriela Vasiliu. 

Tot la capitolul „cenaclu”, aş include şi o iniţiativă din 
această toamnă a unor elevi de la Colegiul Naţional „Al. Papiu 
Ilarian” din Târgu-Mureş, care au înfiinţat şi ei Cenaclul 
Literar „Nicolae Băciuţ”, cu care m-am întâlnit de câteva ori şi 
care mi-au întărit convingerea că nu e totul pierdut pentru 
viitorul literaturii române. 

În 2014, am ajuns în anul al VI-lea al unei experienţe 
unice, editarea revistei lunare de cultură „Vatra veche”, care 
mă are în postura de „one man show”, adică eu adun material, 
concep sumarele, tehnoredactez, procesez fotografii, fac 
corectură, tipăresc revista, o difuzez, la aproape 16.000 de 
adrese de email – toate pe timpul, pe priceperea şi... pe banii 
mei. 

Dar interesul manifestat pentru revistă îmi justifică toate 
eforturile, toată cheltuiala de energie, de timp. S-a creat o stare 
de spirit, un fenomen, dacă vreţi, „Vatra veche”, ca o 
demonstraţie că se poate face jurnalism literar fără găşti, fără 
compromisuri (majore!), fără aranjamente, fără manevre, în 
concordie (ecumenism!?) al ideilor, opţiunilor literare. 

Totodată, revista îşi face o onoare şi o datorie de suflet 
din a promova valori locale, cu convingerea că „provincia n-o 
muritu’, numa’ un pic s-o hodinitu’”. În acest sens, am 
publicat două suplimente ale „Vetrei vechi”, cu acelaşi număr 
de pagini cu al revistei, dedicate unor scriitori mureşeni, în 
momente aniversare: Lazăr Lădariu – 75 şi Valentin Marica – 
65, cu nădejdea că ei pot fi recuperaţi şi evaluaţi, înscrişi în 
circuitul naţional al valorilor culturale. 



 132 

Am tipărit câteva zeci de cărţi ale unor autori din ţară şi 
din străinătate, pentru care am fost un fel de „bun la toate” – 
tehnoredactare, corectură, concepţie coperte, scris prefeţe, 
postfeţe etc., ştiind că acest soi de satisfacere a unor orgolii şi 
ambiţii nu dăunează grav... sănătăţii, că valorile culturale/ 
literare se cern, în timp, dar mişcarea editorială mai întreţine 
atmosfera literară, de atâtea ori lâncezită, ori retrasă în 
egoisme sau deturnată de atâtea alte ademeniri, mai mult sau 
mai puţin culturale. 

Am mai avut ceva timp şi pentru mine, am tipărit un 
volum de publicistică, „Sens giratoriu” şi o antologie de 
versuri, cu texte din volumele ultimilor ani, dar şi cu inedite, 
„Despărţirea de înger”. 

Am finalizat şi o antologie de însemnări ale unor 
pelerini, împreună cu care, în 2013, am fost în Ţara Sfântă, 
carte realizată împreună cu un om care mi-a fost mereu 
aproape, pr. dr. Gheorghe Nicolae Şincan. 

Am realizat, aşa cum m-am angajat în toamnă, la 
Colocviile de la Nicula, şi o antologie cu titlul „Întoacerea lui 
Ioan Alexandru”, o provocare la recuperarea unui autor 
nevalorificat la adevărata dimensiune a operei sale. 

Pentru că „Ut pictura poesis” nu e vorbă-n vânt, am 
organizat numeoase expoziţii de pictură (artă modernă, 
icoane), şi la Galeria „Deisis” din Târgu-Mureş, dar şi la 
Reghin, Sighişoara, Baia Mare, Sibiu, Sărmaşu, Gledin, 
Lăpuşna... 

Peste tot pe unde am umblat am dus cu mine poezia, în 
recitaluri „Pe unde umbli poezie?”, „Iisus în celulă”, fiind 
poate uşor patetic în a-i invita pe cei cu care m-am întâlnit în a 
descoperi că, totuşi, în chip poetic locuieşte omul lumea 
aceasta, cum ne-a lăsat testamentar Hölderlin. 

Am continuat şi eu să scriu poezie, şi pe paturi de spital 
şi pe petice de cer, încercând să conving lumea că a scrie 
versuri înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu. 



 133 

M-am întâlnit cu cititorii – la lansări, prezentări de carte, 
singur sau cu cei care sunt angajaţi pe acest front: Lazăr 
Lădariu, Valentin Marica, Mariana Cristescu, Răzvan Ducan, 
Darie Ducan, Sorina Bloj, Gabriella Costescu, Mariana 
Cheţan... lista e foarte lungă. 

Dar eu sunt numai un om şi ziua nu are decât 24 de ore. 
Mi-au mai rămas atâtea lucruri nefăcute, atâtea datorii 
neplătite. Am mai lăsat şi pentru anii ce vin, atât cât îmi va 
îngădui Cel de Sus. Mai am încă ceva de spus, mai am ceva de 
mărturisit. 

În sertarul meu electronic se adună file pentru o carte de 
versuri, pentru o alta de publicistică („Pretexte şi contexte”)... 

Am rezistat, şi în 2014, multor jocuri politice, presiuni, 
abuzuri pe care n-aş vrea să cred că se datorează vinei de a fi 
român la... Târgu-Mureş.  

Dar am simţit mereu aproape cunoscuţi şi necunoscuţi, 
oameni din preajmă, dar şi din largul lumii, oameni care fac 
mereu demonstraţia că prietenia literară şi nu numai e 
nepreţuită. 

Un motiv în plus să lupt, să nu accept nici să stau în 
genunchi şi nici cu sabia în teacă.  

NICOLAE BĂCIUŢ 
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ANCHETA “PRĂVĂLIEI LITERARE” 
  
"Ce înseamnă pentru tine sfârşitul?” – cu întrebări 
ajutătoare care pot fi ignorate: “(Îl imaginezi, îl pregăteşti, 
“se întâmplă”, îl ignori?)" 

CORNEL MIHAI UNGUREANU  
 

 
Ce mai înseamnă sfârşitul? 

 
Întrebarea dv. e gravă, dar poate fi banalizat răspunsul: 

sfârşitul înseamnă capătul drumului. Punct. Cel puţin pentru 
omul-trup, cum ar spune Vasile Andru. Dacă va mai fi ceva de 
trupul-suflet, drumul va continua şi vom repeta odată cu 
Pasărea „Colibri”: „Când nu mai ai nici vise/  Şi nu ştii cum 
să te ridici/ Ţine minte, sfârşitul nu-i aici,/ Nu-i aici, nu, nu-i 
aici, nu,/ Ţine minte, sfârşitul nu-i aici”. 

Deşi, dacă e să devenim apocaliptici, sfârşitul e în orice 
clipă, se petrece cu fiecare clipă care... trece.  

Inevitabil, va fi un sfârşit. Dar, dacă citim în Evanghelia 
după Matei, „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 
nu vor trece. (35) Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, 
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (36)”. 

Şi-atunci cum să ne pregătim? În rugăciune şi pocăinţă?  
Dar, la capătul drumului, dacă avem credinţă, putem spera la 
un alt început. Deşi, virtuoşi sau nu, pentru toţi va urma un 
nou început. 

Dacă reducem totul la individ, la viaţa lui pământească, 
va fi un sfârşit şi o neştiută aşteptare. Nu cred că e nevoie de o 
pregătire... specială! 

Lumea însă moare cu fiecare din noi, pentru fiecare din 
noi, dar lumea rămâne să-şi urmeze calea şi fără de noi. 
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Da, de o vreme, mă gândesc la sfârşit, mai ales că m-am 
întâlnit de câteva ori cu el, dar n-a fost să fie voia lui, ci voia 
Tatălui. 

Nu-mi imaginez sfârşitul, chiar dacă i-am plătit vamă. În 
’90, în America, în vacarmul lumii în care mă mişcam, şi mi se 
părea că oricând sfârşitul e posibil, mi-am scris un 
„Testament”, încercând să las oarece rânduială în urma mea, 
dar imperativul era, dacă ar fi fost să mi se întâmple ceva, să 
fiu adus acasă, să nu rămân în pământ străin, dar atât de acasă, 
încât să fiu îngropat alături de părinţii mei, în Chintelnicul 
natal. 

Apoi, am uitat de sfârşit, tocmai când totul se putea 
termina în câteva clipe, pe nepregătite, într-o înfruntare cu 
hazardul, într-un accident auto, cu o izbitură de un copac, cu 
maşina întoarsă cu roţile la deal... S-a petrecut totul atât de 
repede, că n-a mai fost timp de nimic. N-am apucat nici să mă 
gândesc la ceva anume, cât am rămas înţepenit în gândul că nu 
mi se întâmplă nimic, deşi am ajuns să atârn cu capul în jos, 
prins în centura de siguranţă. Am ieşit din maşina făcută praf, 
ne-am îmbrăţişat cu poetul Emil Dreptate, care era la volan, iar 
după ce am ajuns acasă, încă tremurându-mi picioarele, am 
scris poemul „Moarte cu Dreptate”. 

De la o vreme, medical, sfârşitul îmi e... la purtător. 
Clipa fatală poate veni oricând, tiptil, pe neştiute, 

brusc,... 
N-aş vrea să zac în pat însă, n-aş vrea să-mi fiu povară, 

n-aş vrea să fiu cuiva povară, privindu-mă în neputinţa şi în 
limitele medicinei. Şi nici nu vreau milă, compătimire. 

Aş vrea să mai apuc să-mi fac ordine în lucruri, să nu las 
prea multă bătaie de cap după mine. 

După o vreme, cât poate mi se va mai simţi lipsa, lumea 
se va obişnui şi fără mine. Deşi, îmi vine să mă întreb, odată 
cu Rainer Maria Rilke,: „Ce Te vei face, Doamne, dacă mor?” 
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Nu sfârşitul mi l-aş pregăti, ci m-aş gândi mai degrabă la 
biata posteritate, atâta cât va fi.   

Aceasta pentru că văd cu câtă uşurinţă sunt îngropaţi 
scriitori nu doar când mor, ci chiar în timpul vieţii lor, când 
văd cu câtă nepăsare se aşterne uitarea peste biografia multora, 
valori de necontestat. 

Nu mă pregătesc într-un fel anume pentru... sfârşit, dar 
am început să mă obişnuiesc cu ideea. Să mă împac cu gândul. 
Ceea ce nu mă dărâmă, cât mă mobilizează. Îmi mai toarnă 
puţină dorinţă de a mai fi, nu oricât, nu oricum. 

NICOLAE BĂCIUŢ 
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“UNDE SUNT  
CEI CARE NU MAI SUNT?” 
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Carte poştală 
 

 
 

„Stau într-o cafenea la Târgu-Mureş/ Şi beau cafea./ 
Oraşu-i trist, ostil, semeţ şi gureş,/ Cu lume rea.// N-am timp, 
n-am bani, n-am inimă, n-am chef/ Să mai scriu versuri:/ În 
fiecare prost presimt un şef/ Şi întrevăd demersuri./ 
Abandonat de tine, trag tutun/ şi mi-e cam silă,/ Că-n barbă-
aborigenele văd un/ Semn de prăsilă.// Cum m-aş scula, 
voievodal, drept, dac, / Într-un scurt iureş/ Întreagă cafeneaua 
praf s-o fac,/ La Târgu-Mureş” – e „cartea poştală” pe care am 
citit-o de multe ori, trăind la Târgu-Mureş. Ca apoi, să repet, 
odată cu Romulus Vulpescu”, în unduirea muzicii lui Tudor 
Gheorghe: „În fiecare zi ne batem joc/ De păsări, de iubire şi 
de mare,/ Şi nu băgăm de seamă că, în loc,/ Rămâne un deşert 
de disperare.// Ne amăgeşte lenea unui vis/ Pe care-l anulăm 
cu-o şovăire;/ Ne reculegem într-un cerc închis/ Ce nu permite 
ochilor s-admire// Ne răsucim pe-un aşternut posac,/ 
Însinguraţi în doi, din laşitate,/ Minţindu-ne cu guri care 
prefac/ În zgură sărutările uzate;// Ne pomenim prea goi într-
un târziu,/ Pe-o nepermis de joasă treaptă tristă:/ Prea sceptici 
şi prea singuri, prea-n pustiu, / Ca să mai ştim că dragostea 
există.// În fiecare zi, ne batem joc/ De păsări, de iubire şi de 



 140 

mare,/ Şi nu băgăm de seamă că, în loc,/ Rămâne un deşert de 
disperare”. (În fiecare zi). 

I-am admirat lui Romulus Vulpescu semeţia, figura lui 
impozantă, de haiduc, sub care se ascundea însă o fire 
delicată, de rară nobleţe şi sensibilitate. 

Mi-a devenit mai drag, odată cu Cartea (sa) poştală II, 
prin care radiografia un Târgu-Mureş de-altă dată, frate 
geamăn, însă, cu cel de azi, poate mai greu de înţeles, de 
explicat. 

Romulus Vulpescu ştia „Arte & meserie” (titlu de carte 
din 1979). Cărţile lui aveau eleganţă, substanţă, unele 
adevărate piese de colecţie. 

Mulţi poeţi francezi (François Villon, Dante Aligheri, 
Charles d'Orleans, Francois Rabelais şi Alfred Jarry) au 
devenit şi români, prin inegalabilele sale traduceri. 

Ardelean (orădean, prin naştere), Bucureştiul nu l-a 
stricat, ba chiar l-a îndârjit, făcându-l să vadă mai bine cine 
suntem, prin comparaţie. 

Ar fi împlinit în 5 aprilie, anul viitor, optzeci de ani. Ar fi 
meritat o astfel de aniversare. 

Rămâne să-l aniversăm în inimile noastre, rostindu-i 
„cuvintele potrivite” unei vieţi de adevărat  artist al 
cuvântului. 
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Clujul – mai sărac fără Petru Poantă 

 
 
Când, în adolescenţă, l-am întâlnit pe Petru Poantă, deşi 

nici el nu era foarte departe de ea, la lansarea unui volum de 
„Micropoeme” al lui Aurel Rău, Petru Poantă, pe atunci 
redactor la revista „Steaua”, s-a impus de la bun început prin 
autoritatea sa critică, certificată încă din anii „Echinoxului”, 
între ai cărui fondatori se număra. 

Nici nu visam atunci că temutul tânăr critic literar îmi 
va fi coleg cândva – coleg la „Echinox”, coleg la Direcţia 
pentru Cultură  (el fiind director la Cluj), colegi de Asociaţie  
USR la filiala Cluj, dar, nu în ultimul rând, un amic de 
nădejde, un critic literar pe care l-am resimţit întotdeauna 
confratern, ferm dar echilibrat, impunându-şi întotdeauna 
distincţia. 

În ultimul deceniu, am fost ortaci ai aceloraşi iluzii şi 
deziluzii, în eforturile noastre de a menţine prestigiul unei 
instituţii şifonate politic, guvernare după guvernare. 
Abandonase de ceva vreme lupta, scârbit, poate şi obosit, sătul 
să se mai bată cu morile de vânt, rămânând fidel iubirilor sale 
literare dintotdeauna, între care George Coşbuc, readus în 
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actualitate prin profunzimea şi subtilitatea interpretărilor sale 
critice, ca să nu mai vorbim de Clujul studenţiei noastre, de 
„Echinoxul” care ne-a unit, ca în jurul unei „vetre vechi”, de 
statornicie în demnitate şi respect pentru valori - locuri 
geometrice ale orizonturilor sale literare. 

Petru Poantă ne-a lăsat o operă - Modalităţi lirice 
contemporane, 1973; Poezia lui George Coşbuc, 1976; 
Radiografii I, 1978; Radiografii II, 1983; Scriitori 
contemporani, 1994; Cercul literar de la Sibiu, 1997; 2006; 
Dicţionar de poeţi, 1999, 2000; Efectul Echinox sau despre 
echilibru, 2003; Opera lui George Coşbuc, 2004; Clujul meu. 
Oameni şi locuri, 2006; Clujul meu. Anii şaptezeci, 2007; 
Clujul meu. Radiografii, 2011; Clujul interbelic. Anatomia 
unui miracol, 2013, ediţii din G. Coşbuc, Ion Negoiţescu, 
Radu Stanca. Coautor la Scriitori Români, 1978; Dicţionarul 
Scriitorilor Români, 4 vol., 1995-2001; Dicţionarul General 
al Literaturii Române, 2004-2005 – despre care s-a scris şi se 
va mai scrie, în aceiaşi termeni elogioşi cu care au făcut-o 
Laurenţiu Ulici, Al. Dobrescu, Nicolae Manolescu, Radu G. 
Ţeposu, Mircea Iorgulescu, „Mircea Zaciu, Dan C. 
Mihăilescu, Mircea Tomuş, Gheorghe Grigurcu, Florin 
Mugur, Tania Radu, Radu Săplăcan, Valentin Taşcu, Ion 
Vlad, Doina Curticăpeanu, Mircea Muthu, Daniel Cristea 
Enache, Irina Petraş, Dumitru Micu, Pavel Azap, Marta 
Petreu, Nicolae Oprea, Diana Adamek, Aurel Sasu, Marian 
Popa, Al. Cistelecan, ca să înşirui doar o parte dintre cei care 
i-au apreciat eforturile, opera. 

Ne va lipsi verbul său, bonomia, umorul fin, ironia 
subtilă, umărul său, pe care ne puteam pune nădejdile şi 
deznădejdile, mai crezând că nu e totul pierdut. 
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“Ninsoarea electrică”, la sfârşit 
 

 
 
Anul 2014 a început cu un sfârşit, sfârşitul unui poet, 

Traian T. Coşovei, important pentru generaţia optzecistă, prin 
poezia sa şi prin rolul pe care l-a jucat în antrenarea energiilor 
unei vârste şi ale unui timp al poeziei. 

Biografiile noastre s-au intersectat încă din 1979, el fiind, 
într-un fel, „buzduganul bucureştean al optzecismului, reuşind 
ceea ce nu era foarte uşor atunci, să debuteze cu un volum, la 
Cartea Românească, „Ninsoarea electrică”, argument pentru 
mine, în ancheta „Dreptul la timp”, din revista „Echinox”, că 
noua poezie nouă începe să se facă auzită şi editorial. 

L-am perceput mereu, de la distanţă, pe Traian T. Coşovei, 
ca pe un spirit fervent, îndrăzneţ, lipsit de complexe faţă de 
poeţii generaţiilor anterioare, convins că optzeciştii pot face 
diferenţa specifică, într-o epocă ostilă poeziei neangajată 
ideologic. 

Întâlnirile noastre literare erau la Bucureşti, la Cenaclul de 
Luni, la SLAST, la Uniunea Scriitorilor, pe Victoriei, ori 
acolo unde poezia tânără pe atunci avea ceva de spus. 

Am avut sentimentul solidarităţii continue, chiar dacă n-
am trâmbiţat acest lucru. 
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Am intrat în cărţile lui, el fiind şi un rafinat interpret de 
poezie, a intrat în cărţile mele de interviuri, am făcut parte din 
aceeaşi carte. 

Pierderea lui Traian T. Coşovei e cu atât mai dureroasă cu 
cât ea vine după despărţirea de alţi poeţi care contau pentru 
optzecişti – Mariana Marin, Ion Stratan, Augustin Pop, 
Gheorghe Craciun, Ion Monoran, Alexandru Muşina, Mircea 
Scarlat, Dan David, Rolf Bossert, Mircea Nedelciu, Aurel 
Dumitraşcu, Radu Săplăcan, Iustin Panţa, Dan Giosu, George 
Şerban, Constantin Stan, Radu G. Ţeposu, Alexandru 
Condeescu, Val Condurache, Ioan Flora, Gabriel Stănescu, 
Cristian Popescu, Augustin Fraţila, Ion Zubaşcu,... 

Pe cât de vulcanic a intrat în literatură, pe atât de discret a 
devenit în timp,  Traian T. Coşovei nereuşind să se adapteze 
unei lumi care făcea apologia pragmatismului în detrimentul 
boemei. 

Totuşi, Traian T. Coşovei alăsat nişte cărţi: 1, 2, 3 Sau 
(versuri, Ed. Albatros, 1980), Cruciada întreruptă (versuri, 
Ed. Cartea Românească, 1982), Aer cu diamante (volum de 
grup, împreună cu poeţii Mircea Cărtărescu, Ion Stratan şi 
Florin Iaru, Ed. Litera, 1982); Poemele siameze (versuri, Ed. 
Albatros, 1983), În aşteptarea cometei (versuri, Ed. Cartea 
Românească, 1986), Rondul de noapte (versuri, Ed. Militară, 
1987), Pornind de la un vers (articole critice, Ed. Eminescu, 
1990), Bătrâneţile unui băiat cuminte (versuri, Ed. Pontica, 
1994), Mickey Mouse e mort (versuri, Ed. Cartea 
Românească, 1994), Ioana care rupe poeme (Asociaţia 
Scriitorilor din Bucureşti & Ed. Cartea Romanească, 1996), 
Patinează sau crapă (versuri, Ed. Axa, 1997), Ninsoarea 
electrică (ediţia a II-a, Ed. Vinea, 1998), Percheziţionarea 
îngerilor (versuri, Ed. Crater, 1998), Lumina de la frigider 
(versuri, Ed. Cartea Românească, 1998), Bună dimineaţa, 
Vietnam (versuri, Ed. Călăuza, 1999), Hotel Urmuz (articole 
critice, Ed. Călăuza, 2000), Mahalaua de azi pe mâine - 
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împreună cu Dan Mircea Cipariu - (Editura Vinea, 2000), Les 
annees folles du socialisme - împreună cu Ştefania Coşovei - 
(Asociaţia Scriitorilor & Editura Eminescu, 2000), Pisica 
neagră, pisica moartă - împreună cu Bogdan O. Popescu - 
(Editura Crater, 2001), Institutul de glasuri, (Editura Cartea 
Românească, 2002), Vânătoarea pe capete, (Editura Libra, 
2002), Greva căpşunelor (Editura Libra 2004), La formarea 
ideilor (Editura Contemporanul Ideea Europeană, critică 
literară, 2005), Băutorii de absint, antologie de poezie - 
împreună cu Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, Nichita 
Danilov, Ioan Es. Pop - (Editura Paralela 45, 2007), 
Motocicliştii spaţiali - împreună cu Ioana Mănescu - (Editura 
Tracus Arte, 2008), Poeţii marilor oraşe, critică literară 
(Editura MNLR, 2008), Aerostate plângând, (Editura Tracus 
Arte, 2010). - şi i-au rămas, cu siguranţă, cărţi nescrise. 

I s-au publicat poeme în engleză, germană, italiană, sârbă, 
bulgară şi ebraică. 

Nici el însă, ca şi mulţi dintre confraţii optzecişti, nu s-a 
bucurat de notorietate şi audienţa pe care le-ar fi meritat. Mai 
rămâne speranţa că odată, nu prea târziu, i se va face şi lui 
dreptate, fiind pus acolo unde-i este locul: între cei aleşi. 
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Liviu Ştef – o viaţă închinată ştiinţei şi artei 
 

 
 

Liviu Ştef a fost un om admirabil, un artist perfecţio-
nist, harnic, neostoit, un intelectual de rasă, cu o cultură 
profesională consistentă (a fost medic veterinar şi biolog), dar 
şi cu o cultură în domeniile artei şi culturii admirabilă. 

Am fost parteneri în cele mai importante proiecte 
culturale ale sale din ultimele două decenii. Am realizat zeci 
de expoziţii împreună, patru albume de artă şi am avut lungi 
conversaţii pe teme de artă şi literatură, unde era cu adevărat 
acasă, avându-l şi ca pe unul dintre cei mai împătimiţi cititori 
ai revistei Vatra veche, revistele citite de el având sublinieri, 
adnotări, pe marginea cărora îi ofeream adesea... completări.  

Lucrările lui au ilustrat mai multe numere ale Vetrei 
vechi, într-un gest de omagiu al unei publicaţii care a pus de 
bun început preţ pe valoare. 

Biografia sa artistică a căpătat relief, diversitate, substanţă 
în toată această perioadă, în care şi-a asumat cu responsabili-
tate, programatic, câteva teme artistice pe care le-a ilustrat cu 
succes, atât pe pânze, cât şi în albumele sale de pictură, fiind, 
practic nu doar original, ci şi singular în demersul său. 
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La vârsta sa venerabilă, n-a încetat o clipă să viseze, să 
creeze, să pună o pată de culoare luminoasă pe întunecimile 
acestei lumi. 

În plus, Liviu Ovidiu Ştef era şi un om generos. Mulţi 
câştigători ai concursurilor literare pe care le-am organizat au 
primit ca premii lucrări semnate de Liviu Ovidiu Ştef, care 
erau dăruite cu drag. 

Albumele de pictură ale lui Liviu Ovidiu Ştef sunt şi artă 
şi istorie şi credinţă: “Biserici de lemn din judeţul Mureş”, 
Editura Nico, 2006, “Satul săsesc” , Editura Nico, 2008, 
“Sighişoara medievală”, Editura Nico, 2009 „Câmpia 
Transilvană”, Editura Nico, 2011, şi-au găsit loc pe rafutrile 
unor biblioteci din ţară şi străinătate, rămânând să depună 
mărturie pentru un destin artistic. 

Anul trecut, la Galeria Primer, am organizat cea mai 
frumoasă şi cuprinzătoare expoziţie de pictură Liviu Ovidiu 
Ştef, aproape o sută de lucrări în care s-au adunat pânze din 
toate temele sale abordate. O retrospectivă care ne-a arătat 
adevărata anvergură artistică a lui Liviu Ovidiu Ştef. 

Ca o recunoaştere a contribuţiei sale în domeniul artei 
plastice, în 2002, i-am acordat Diplomã de Excelenţã din 
partea Direcţiei Judeţene de Culturã Mureş. Dar el a avut 
mereu parte de aprecierile şi respectul confraţilor săi artişti, 
ale iubitorilor de artă. 

Era mereu în căutarea de teme artistice, rămânându-i în 
lucru două subiecte: poeme celebre în lectură plastică, cu 
autori din largul lumii, inclusiv mureşeni, şi o alta, pe care i-
am sugerat-o şi la care a şi făcut câteva lucrări, schiţe, 
documentări, era „Portrete ale oamenilor de cultură 
mureşeni”. Am stabilit şi o listă, de peste 40 de nume. 

A plecat Dincolo, murmurând poeme dragi, precum şi cu 
imaginile acelor chipuri care n-au mai ajuns pe pânză, dar şi 
cu bucuria că chipul lui blând, senin va rămâne în sufletele 
noastre. 
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Mihai Sin – Viaţa la o margine de viaţă 
 

 
 
Cineva spune „Şi viaţa se-ntâmplă şi moartea se-ntâmplă”, 

iar Ana Blandiana, într-un frumos poem de tinereţe, spunea: 
„Neprihănit eterul doarme,/ Văzduhul viu e de microbi, / Poţi 
dacă vrei să nu te naşti, / Dar dacă eşti, te şi îngropi”. 

La un moment dat, fiecăruia dintre noi i se potrivesc 
aceste versuri. 

Nu ne vine să credem, dar Mihai Sin a trecut pragul 
dincolo. Prea repede, mult prea repede. Deşi, prietenul nostru 
comun, dr. Gicu Habor, ne dădea de ceva vreme semnale că 
Mihai Sin are probleme grave de sănătate. Nu erau semnale 
false, ca dovadă că ele se confirmă şi, iată, trebuie să vorbim 
despre Mihai Sin la trecut, chiar dacă, ne place să credem, 
despre opera lui vom vorbi mereu la prezent. 

Ne-am întâlnit anul trecut la Dumbrăveni, deşi de-o vreme 
se cam retrăsese din viaţa literară. Îl omagiam acolo pe Anton 
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Cosma, un fost vetrist plecat şi el mult prea devreme, în plină 
forţă creatoare. Îi dezveleam o placă memorială pe casa în care 
locuise cât timp a fost profesor în localitate. Mihai Sin era în 
vervă, cu umoru-i subtil şi bonomia binecunoscută, încă avea 
planuri pe termen lung. Acum câteva zile, la Gala UNITER, 
apăruse, pentru ultima oară pe scenă, poate puţin împovărat, 
dar încă senin. 

Fiecare poate vorbi de Mihai Sin într-un mod particular. 
Mie mi-a fost coleg de redacţie la Vatra, aproape un deceniu, 
ba mai mult, am fost colegi de birou, împărţind aceeaşi 
încăpere între poezie şi proză. 

Ne-am situat mereu de aceeaşi parte a baricadei, am fost 
mereu solidari şi am rămas aşa, şi la bine şi la greu, şi atunci 
când a fost vândut, trădat, când a fost marginalizat chiar de cei 
pe care nu i-a lăsat să moară. 

Pe fondul aceloraşi mâhniri şi dezamăgiri, am plecat 
împreună la Asociaţia Scriitorilor din Cluj, iar când am 
înfiinţat revista Vatra veche, i-am acordat cea mai înaltă 
treaptă, cea de Director de onoare. Fiindcă Mihai Sin a fost 
mereu un om de onoare, de curaj, de caracter. 

Cât vom mai fi pe acest pământ, Mihai Sin va rămâne 
mereu într-un loc de onoare în inima mea, în inimile multora 
dintre noi, cei care va trebui să facem ceea ce se cuvine. Îl 
vom citi, îl vom reciti, îl vom redescoperi, îi vom menţine 
opera în viaţă. 

E gestul suprem faţă de un scriitor, faţă de un confrate. 
 
* 

 
VATRA DIN CERURI 
 
Întrebat-am vântul, zburătorul, 
Bidiviu pe care-aleargă norul 
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Către-albastre margini de pământ: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a vântul: Aripile lor 
Mă doboară nevăzute-n zbor. 
 
Întrebat-am luminata ciocârlie, 
Candelă ce legănă-n tărie 
Untdelemnul cântecului sfânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a ciocârlia: S-au ascuns 
În lumina celui nepătruns. 
 
Întrebat-am bufniţa cu ochiul sferic, 
Oarba care vede-n întuneric 
Taine necuprinse de cuvânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
 
Zis-a bufniţa: Când va cădea 
Marele-ntuneric, vei vedea. 
 

Până când Marele întuneric va cădea, Mihai Sin rămâne 
în inimile noastre, în primul rând ale celor care l-am cunoscut 
şi apoi ale celor care l-au citit. 

Îmi vine greu să vorbesc despre Mihai Sin la trecut, cel 
mai potrivit timp, acum, pentru el va fi viitorul din trecut, acel 
viitor care înseamnă şi o viaţă şi o operă. Şi o mărturie şi o 
mărturisire. 
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O viaţă nu fără suişuri şi fără coborâşuri, o viaţă nu doar 
cu bucurii, ci şi cu decepţii, dezamăgiri, aşa cum îi este dat 
celui care caută să descopere lumea, descoperindu-se pe sine. 

Mihai Sin şi-a scris opera, „aşteptând în linişte”, cu 
propria viaţă, cu frământările ei, cu înţelesurile şi cu 
neînţelesurile ei. 

O operă scrisă cu trudă şi migală, cu responsabilitate faţă 
de scris şi respect pentru condiţia de scriitor.  

O operă scrisă până în ultima clipă, dacă e să ne gândim 
că a reuşit să pună punct, cu toată povara unor boli ştiute şi 
neştiute, ultimei sale cărţi, care în aceste zile va vedea lumina 
tiparului fără să poată să o mai privească lumina ochilor celui 
ce a scris-o. 

Mihai Sin a crezut în scris ca artă, dar şi ca terapie, ca 
manual despre noi înşine. Poate că „marea miză” a lui Mihai 
Sin poate fi sintetizată într-o sintagmă poate prea uşor folosită: 
„câtă literatură atâta viaţă, câtă viaţă, atâta literatură”.  

Dar cărţile lui Mihai Sin colcăie de viaţă, în paradigmele 
adevărului. 

Viaţa lui Mihai Sin, mult pre repede încheiată, după câte 
vise, speranţe, mai erau în ea, a avut ca punct de plecare 5 
noiembrie 1942, la Făgăraş. Treptele sale profesionale, după 
şcoala primară, cea gimnazială şi Liceul Radu Negru” din 
Făgăraş, au fost Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj, absolvită în 1965, urmată de munca la 
catedră, ca profesor de limba şi literatura română la Nazna şi 
Târgu-Mureş, apoi revista Vatra, a cărui cofondator este, 
alături de Romulus Guga şi alţi entuziaşti visători mureşeni, 
până în 1990, când a preluat conducerea Editurii Albatros din 
Bucureşti, în 1990, urmată de un exerciţiu în diplomaţie, la Tel 
Aviv, ca ataşat cultural la Ambasada României din Israel, în 
1992, de doctoratul din 2003, de anii petrecuţi la catedră, la 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş.  
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Aceste trepte urcă spre un rotund biografic substanţial, 
mereu în „miezul unui ev aprins”. 

Dincolo de aceste date însă de maximă sinteză, este o 
operă de prozator autentic, de publicist atent la tot şi la toate, 
de moralist cu măsură şi dreptate. 

După debutul în presă cu o povestire, în revista Steaua, 
de la Cluj, în 1966, Mihai Sin a păşit cu siguranţă pe scena 
prozei româneşti, cu volumul de povestiri Aşteptând în linişte, 
apărut în 1973. Au urmat romanele Viaţa la o margine de 
şosea, din 1975, Bate şi ţi se va deschide, în 1978, apoi încă un 
volum de povestiri, Terasa, în 1979, încă un roman Ierarhii, 
apoi un respiro publicistic, în 1981, cu volumul Cestiuni 
secundare, chestiuni principale, în 1983, şi din nou un roman, 
Schimbarea la faţă, în, 1985, ca să încheie perioada de până la 
„schimbarea  (noastră) la faţă” cu volumul de proză scurtă  
Rame şi destin, în 1989. După 1990, în prim plan a stat 
romanul, cu cele două volume masive, Quo vadis, Domine, în 
1993, şi Reşedinţa, în 1996, dar şi cu un interes profesional 
pentru chestiunile legate de partea teoretică, în 2003 publicând 
volumul Marea miză: teme şi obsesii ale romancierului român 
contemporan.  

În 2006, a apărut volumul de interviuri pe care l-am rea-
lizat împreună, Mihai Sin – Ierarhiile neliniştii (Editura Nico). 

Fără autorul său din păcate, în această lună, ultimul 
roman al lui Mihai Sin, Rozeta, va ajunge la noi. 

O operă consistentă, despre care au scris critici 
importanţi şi care aşteaptă critici responsabili pentru a o 
evalua, a o reevalua. O operă care îşi aşteaptă cititorii, vechi şi 
noi, pentru că cel mai frumos omagiu care poate fi adus unui 
scriitor e să-i fie citite cărţile. 

Dar moştenirea lui Mihai Sin este dublă. Nu doar 
Scriitorul, ci şi Omul a dăruit, fără ca prin aceasta să şi aştepte 
să dobândească ceva.  
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Şi-a dăruit priceperea, talentul, energia, aducând 
spaţiului cultural românesc prestanţă, scriitorului român 
demnitate. 

Operă de autor este însă şi partea de contribuţie a lui 
Mihai Sin, la apariţia revistei Vatra, la impunerea ei în 
conştiinţa publică drept una dintre cele mai valoroase 
publicaţie de cultură din România antedecembristă. 

Prin Mihai Sin, Vatra a câştigat strălucire, 
respectabilitate, iar literatura română un fervent susţinător, nu 
doar în teritoriile prozei, ci şi ale poeziei. Mulţi prozatori 
contemporani care au gravitat în jurul Vetrei sunt ceea ce sunt 
şi datorită lui Mihai Sin. 

Publicistica lui Mihai Sin a fost o prelungire a prozei, 
într-un balans care a înclinat adesea spre eseu, dar şi spre 
nevoia de a se rosti în raport cu veacul şi cu vremuirile lui. 

Nu în ultimul rând, Mihai Sin şi-a lăsat amprenta pe 
devenirea multor generaţii de studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
mereu cu speranţa că scena teatrală românească nu-şi va pierde 
vlaga. 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1974, şi 
al P.E.N. Club, secţia română, din 1991, distins cu Premiul 
Uniunii Scriitorilor în 1978 şi 1985, cu Premiul pentru proză al 
revistei „Flacăra”, în 1990, Mihai Sin, alături de Romulus 
Guga, a reprezentat mereu polul de credibilitate literară la 
Târgu-Mureş.  

Dezamăgit de mari trădări şi nerecunoştinţa unora care i-
au ciugulit din palmă, Mihai Sin s-a retras în ultima vreme şi 
din viaţa literară şi din Asociaţia Scriitorilor din Târgu-Mureş, 
transferându-se în Asociaţia Scriitorlor din Cluj, fără să mai 
aştepte de la nimeni nimic. A avut însă mereu aproape pe cei 
dragi, pe Anca, înainte de toate, leac pentru suflet şi pentru 
trup, i-a avut în inimă pe cei care au ales calea pribegiei, pe 
Mihaela şi Roxana, cu familiile lor, pe Dr. Gicu Habor şi 
familia lui, ca un fel de îngeri păzitori al săi. I-a avut aproape 
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pe câţiva scriitori mureşeni, între care capătă distincţie şi Lazăr 
Lădariu şi Mariana Cristescu şi Valentin Marica. 

Pentru mine, Mihai Sin a fost cel care a preluat 
angajamentul lui Romulus Guga, de a investi în aspiraţiile 
mele literare, ca un fel de creditor. 

Am fost colegi de redacţie la revista Vatra, ba chiar 
colegi de birou, aproape un deceniu, împărţindu-ne între 
poezie şi proză, căutând mereu noi resurse literare, în sutele de 
întâlniri literare, de la Vatra Dornei la Drobeta Turnu Severin, 
de la Bistriţa la Deva, mereu încrezători în şansele literaturii 
române. 

La înfiinţarea revistei Vatra veche, în 2009, Mihai Sin a 
preluat în solidaritate culturală cu mine calitatea de „Director 
de onoare”. Fiindcă a fost mereu un om de cuvânt, un om de 
onoare. 

După Romulus Guga, Anton Cosma, Radu Ceontea şi 
Ioan Radin Peianov, cândva nucleul de forţă al revistei Vatra, 
Mihai Sin pleacă acum să consolideze o Vatră în ceruri, să 
scrie şi pentru îngeri. 

Fie-i odihna veşnică şi memoria binecuvântată.  
Şi să ne ţină spaţiu în revista Vatra din ceruri. Mai avem 

şi noi ceva de scris acolo! 
Amin! 

 
  8 mai 2014  
(Cuvânt la înmormântarea lui Mihai Siun, la Mănăstirea Recea) 
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Alexandru Vlad 
 (31 iulie 1950, Suceag - Cluj – 15 martie 2015, Cluj-Napoca). 
 

 
 

Şaizeci şi cinci de ani – în copilărie, despre o astfel de 
vârstă spuneam că e a... „bătrânilor”. O vârstă care n-ar mai 
avea nimic de spus, de adăugat. 

Acum, în interiorul vârstei mele, nu foarte departe de 65, 
mai îndrăznesc să spun că, cel puţin, mă simt tânăr şi că, oricât 
„timpul creşte-n urma mea”, încă se mai vede foarte departe, 
înainte! 

La 65 de ani, Alexandru Vlad mai era şi el... tânăr. 
Economicos cu timpul, nerisipitor cu talentul său. Mereu 
enigmatic parcă, purtător de mari taine, în vâltoarea aburilor 
de cafea şi a fumului de ţigară din „Arizona” clujeană, în anii 
studenţiei mele, Alexandru Vlad impunea prin alura sa de 
prozator american, cu barba de cow-boy, cu nelipsita-i pipă 
ţinută tacticos, în colţul gurii. 

A fost scriitorul care s-a mulţumit cu funcţii obscure, fă-
ră să-şi revendice pretenţii în cine ştie ce ierarhii profesionale, 
motivate altfel, fiindcă el stăpânea o lume a lui, cu personaje 
create de el, cu atmosfera în care ele să se mişte în voie. 
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Biografia lui a avut trasee şi prin Târgu-Mureş, fiind, o 
vreme, până când i s-a îngăduit, şi redactor al revistei „Vatra”, 
al cărei prestigiu l-a ridicat şi prin simpla sa prezenţă în 
colectivul de redacţie. 

Pentru că, altfel, el a fost clujean toată viaţa şi va rămâne 
clujean toată moartea, ca să-l parafrazez pe Nichita Stănescu. 

Biografia lui este însă opera lui, de prozator şi traducător, 
după debutul în Echinox, 1973, şi după absolvirea Facultăţii de 
Filologie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, în 1974, 
cuprinzând volumele: Aripa grifonului, povestiri, 1980, Drumul 
spre Polul Sud, proză scurtă, 1985, Frigul verii, roman, 
1985, Fals tratat de convieţuire: trei tablouri din secuime şi un 
malaxor (în colaborare cu Daniel Vighi, András Visky, într-o 
versiune concepută şi editată de Marius Lazăr), 2002, Sticla de 
lampă, 2002; Viaţa mea în slujba statului, povestiri, 2004, Iarna, 
mai nepăsători ca vara, 2005; Curcubeul dublu, 2008, Măsline 
aproape gratis (proze asortate), 2010, Ploile amare, roman, 
2011, Cenuşă în buzunare, 2014. 

A fost prezent în antologiile Nuvela şi povestirea 
românească în deceniul opt, 1983; Chef cu femei urâte, 
1997; Generaţia 80 în proza scurtă, 1998; Competiţia continuă, 
1994; 1998. 

A tradus din Joseph Conrad, W.H. Hudson, Vladimir 
Tismăneanu. A fost tradus în germană. 

E mult, e puţin? Câteva recompense vin să confirme 
valoarea operei sale: Premiul USR pentru debut, 1980, Premiul 
Academiei Române, 2011. Meritul Cultural în grad de Cavaler, 
2004, şi în grad de Ofiţer în 2010. 

Critici importanţi au găsit cuvinte de laudă ca să-i aprecieze 
opera. 

Dar opera lui rămâne să depună mărturie pentru un destin, 
pentru speranţa într-o lume mai bună. Trebuie doar (re)desco-
perită. Fiindcă merită cu prisosinţă. Prin ea, verbul a fi al lui 
Alexandru Vlad va putea fi mereu conjugat la timpul prezent. 
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Eusebiu Ştefănescu – despărţire în martie 
 

 
 

Actorul Eusebiu Ștefănescu s-a născut la 3 mai 1944 la 
Câmpina, județul Prahova, a murit la 15 martie 2015, la 
Bucureşti.  

Absolvent al Institutului de Artă Cinematografică și Film 
din București, promoţia 1967. A jucat timp de peste 16 ani la 
Teatrul din Ploiești, apoi la Teatrul Mic din București, iar din 
1996, la Teatrul Național „I.L. Caragiale”. A fost profesor 
universitar doctor și decan al Facultății de Arte din cadrul 
Universității Hyperion. 

A jucat şi pe scenă şi în film, zeci de roluri, a susţinut 
sute de recitaluri de poezie, fiind, alături de Ovidiu Iuliu 
Moldovan şi Ion Caramitru, printre cei mai străluciţi mesageri 
ai poeziei. În teatru, a jucat, la Naționalul din București în 
piesele "Numele Trandafirului", de Umberto Eco, "Generația 
de sacrificiu", de I. Valjan, "Moartea unui comis voiajor", de 
Arthur Miller, "Și mai potoliți-l pe Eminescu" de Cristian 
Tiberiu Popescu, "Vedere de pe pod", de Arthur Miller, 
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"Tărâmul celălalt", de Dusan Kovacevic, "Eduard al III-lea", 
de William Shakespeare, etc. 

A jucat în filmele  Departe de Tipperary (1973), Ana 
(film TV, 1976), Falansterul (1979), Cine mă strigă? (1979) – 
Tulbure, Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu (1980) - prințul 
Iacob Eraclid, Dragostea mea călătoare (1980), Destinația 
Mahmudia (1981) - căpitanul aviator Tudor Ionașcu, Liniștea 
din adîncuri (1982), Acțiunea Zuzuc (1983), Ringul (1984), O 
lumină la etajul zece (1984), Colierul de turcoaze (1986), Noi, 
cei din linia întâi (1986), Pădurea de fagi (1987), 
Figuranții (1987), Maria și marea (1988), Momentul 
adevărului (1989), Liceenii Rock'n'Roll (1991), Miss 
Litoral (1991), Vinovatul (1991), Ce zi frumoasă! (film TV, 
1992), Telefonul (1992), Trahir (1993) - milițian, Somnul 
insulei (1994) - consilier al guvernatorului, Triunghiul 
Morții (1999), Meurtres sous hypnose (2001) - Le directeur de 
thèse, Ce lume veselă... (2002), Bolondok éneke (2003) - 
directorul spitalului, Merge și așa (2004), Hacker (2004), 
Despre morți numai de bine (2005), „15” (2005), Păcală se 
întoarce (2006) - deputatul „Câinii cu covrigi în coadă”, 
Duminica pierzi sau câștigi (2007), Coraline (2009) - Pisoiul 
(voce), Iubire elenă (2010), Winnie de pluș (2011) - narator 
(dublaj), Jocul (2012). 

A publicat volumele "Retorica limbajului scenic — 
Magul captiv" (2003), "Magister vitae sau magia oralității" 
(2006), "Arhivarul clipei — Din culisele scenei" (2009, 
memorii), "Glasul sângelui" (2011), "Preschimbarea la față" 
(2012, poezii). 

În 2003, a fost declarat Cetățean de onoare al municipiu-
lui Ploiești și în mai 2012 al municipiului Fălticeni.  

În 2011, Eusebiu Ștefănescu a fost distins cu Premiul de 
excelență "Ștefan Iordache", pentru activitatea didactică și 
artistică, în domeniile teatrului și filmului, acordat de 
Asociația culturală "Diallog". 
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* 
Ne-am întâlnit şi ne-am regăsit de aceeaşi parte a unei 

mari iubiri, Nichita Sănescu, la Ploieşti, în martie 2013. Se-
ntorcea, cum a făcut-o de atâtea ori, acasă, ca să-l spună pe 
Nichita Stănescu aşa cum numai el o putea face, el, care 
simţea în toate articulaţiile lui spiritul Ploieştiului în care 
„locuise poetic” şi el, ca şi creatorul „necuvintelor”. 

Ne-am regăsit în aceeaşi poveste cu Nichita Stănescu, cel 
care obişnuia să le arate cine ştie cui, casa lui Slavici, în care, 
spune Nichita, Eminescu ar fi scris „Kamadeva”. Dacă cu 
Eusebiu Ştefănescu au împărţit, spunând pe rând, câte un vers 
din „Kamadeva”, mie Nichita mi-a spus integral poemul 
eminescian cu acele inflexiuni ale vocii care-l făcea şi în 
rostire nu numai în scris, unic, original. 

Cu Eusebiu Ştefănescu am înţeles ceea ce am refuzat 
cândva cu brutalitate: Nichita Sănescu l-a influenţat pe Mihai 
Eminescu şi nu doar Eminescu pe ploieştean. Spunea Eusebiu 
Ştefănescu. Şi i-am dat dreptate, căci, citindu-l pe Nichita 
Stănescu, îl poţi înţelege altfel pe Eminescu. Nu e un joc de 
cuvinte doar, ci o realitate a percepţiei poetice. 

Regia recitalurilor din Eminescu şi din Nichita Stănescu 
nu erau doar o proiecţie a artisticului, erau şi lecţii de 
semiotică, prin care semnele poetice ale celor doi revelau noi 
adâncimi. 

Eusebiu Ştefănescu duce cu el o lume, făcându-ne mai 
săraci, dar lasă moştenire o lume, atât în teatru cât şi în film şi 
în rostirea poeziei, în care ne vom regăsi mereu, ca într-o 
referinţă a determinării. 
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ROMULUS GUGA – 30 
Viaţa postmortem 

 

 
 
Au trecut trei decenii din „viaţa postmortem” a lui 

Romulus Guga, cel care, până la 44 de ani, a reuşit să 
contureze oun destin literar şi o operă bine articulată – care 
include poezie, proză, teatru, publicistică, traduceri, la care se 
adaugă şi revista „Vatra”, seria 1971, al cărei redactor-şef i-a 
fost între 1971-1983 – în ceva peste douăzeci şi cinci de ani 
de la debutul său literar, cu poezie, în revista „Tribuna”, în 
1958. 

Cele două volume ale sale de versuri, Bărci părăsite 
(1968) şi Totem (1970), la care se adaugă poemele apărute în 
periodice (1958 – 1971), Inedite (1965-1983), Carnetul alb 
(1965 -1966) şi Ultimele (1970-1983) au fost publicate într-o 
ediţie Romulus Guga, Poezii, Editura Dacia, 1986, ediţie 
îngrijită de Romulus Vulpescu şi prefaţată de Ştefan Aug. 
Doinaş. 
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Proza lui Romulus Guga include romanele Nebunul şi 
floarea (cu un prim titlu Iisus şi ceilalţi), 1970, 1991 (ediţie 
pe care am tipărit-o cu o postafţă a mea), Viaţa postmortem 
(1972), Sărbători fericite (1973), Adio, Arizona (1974), 
Paradisul pentru o mie de ani (1974), notorietate aducându-i 
romanul de debut, premiat de Uniunea Scriitorilor, pus la 
index... 

Nici teatrul nu a avut o soartă mai bună: „Cât priveşte 
teatrul, spune Romulus Guga într-un interviu din 1981, 
debutul meu cu Speranţa nu moare în zori s-a încadrat perfect 
în celelalte. Piesa s-a jucat o dată, pe urmă a beneficiat de un 
tratament al unor impostori locali, ca atare nu s-a mai jucat, a 
luat o grămadă de premii într-un festival naţional şi s-a montat 
la Televiziunea Română într-un spectacol de bună ţinută, care 
a primit, la rândul său, premii la Festivalul internaţional de 
teatru de televiziune care s-a ţinut la Praga în 1975”. 

Voica Foişoreanu-Guga, i-a adunat într-o ediţie apărută 
în 1984 piesele„Speranţa nu moare în zori”, „Noaptea 
cabotimilor”, „Evul Mediu întâmplător”, „Amurgul 
burghez”, şi ineditele Moartea domnului Platfus şi Cele cinci 
zile ale oraşului. 

Ca traducător, biografia lui Romulus Guga include 
volumele Süto Andras, Un leagăn pe cer. Pagini de jurnal, 
1972, Jurek Becker, Iacob mincinosul, Cluj Napoca, 1974 (în 
colaborare cu Iva Paraschiv) şi Willi Meinck, Uluitoarele 
aventuri ale lui Marco Polo, I-II, Cluj Napoca, 1986 (în 
colaborare cu Ileana Foişoreanu). 

Foarte mult, am spune, pentru o existenţă atât de scurtă.  
Despre soarta acesteia, pe larg, într-un supliment literar 

al revistei Vatra veche. 
*
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Romulus Guga, dincolo de timp 
 

Târgu-Mureşul a pierdut în ultimele decenii mulţi 
scriitori, cărturari, artişti importanţi, nume care au contribuit 
esenţial de definirea identităţii culturale a acestui spaţiu. 

Într-un lung şir, i-am enumera pe Romulus Guga, Mihai 
Sin, Anton Cosma, Ioan Radin Peianov, Serafim Duicu, 
Grigore Ploeşteanu, Silvia Obreja, Ioan Suciu Moişa, Romulus 
Feneş, Ion Fiscuteanu, Cornel Popescu, Melinte Şerban,... 
nume referenţiale pentru ceea ce am putea numi patrimoniul 
cultural mureşean esenţial, fără de care ar fi greu de imaginat 
cât de săraci am fi fost. 

Care este destinul postum al celor pe care i-am numit 
mai sus şi al multora altora, al căror nume nu pot fi trecute cu 
vederea, ar trebui să ne dea multora de gândit. Măcar celor 
care au obligaţii cel puţin morale faţă de memoria celor care 
nu mai sunt. 

Cineva afirma că cei mai mulţi scriitori mureşeni au ieşit 
de sub mantaua lui Romulus Guga şi neîndoios că este aşa, 
pentru că revista Vatra, seria 1971, cenaclul acesteia, 
manifestările derulate sub egida vetristă şi-au pus amprenta pe 
evoluţia celor mai mulţi scriitori, actori, artişti plastici 
mureşeni. 

Cu siguranţă, cel mai „privilegiat” dintre toţi în „viaţa 
postmortem”  este Romulus Guga, sub însemnul numelui său 
funcţionând din 1984 un cenaclu literar, un Concurs literar, o 
şcoală purtându-i numele, iar câteva dintre cărţile sale au fost 
reeditate. La 30 de ani de la moartea sa, în 2013, revista „Vatra 
veche” i-a dedicat un supliment literar, iar opera lui a fost tema 
unor teze de doctorat (Adriana Loredana Pop/Dan, Elena 
Rotaru), chiar şi subiectul unei monografii (Cornel Munteanu), 
al unor lucrări de evocări (Mariana Cristescu, Nicolae Băciuţ, 
Laurenţiu Blaga). La Şcoala Generală din Răstoliţa şi la 
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Gimnaziul din Târgu-Mureş care-i poartă numele există câte 
un bust, iar o stradă din Târgu-Mureş îi poartă numele. 

Au fost şi câteva simpozioane de marcă, organizate de 
Voica Foişoreanu-Guga. Ba chiar şi vocea lui a fost tezaurizată 
în două CD-uri, cu înregistrări la Radio Târgu-Mureş 
(Margareta Puşcaş). 

Şi, totuşi, am sentimentul că nu s-a făcut destul pentru 
opera literară a lui Romulus Guga (volumele: “Bărci părăsite”, 
versuri, EPL, 1968, “Totem”, versuri, Editura Cartea 
Românească, 1970, “Nebunul şi floarea”, roman, Editura 
Dacia, 1970, ediţia I, ediţia a II-a, Editura Tipomur, 1991, cu o 
Postafţă de Nicolae Băciuţ, “Viaţa postmortem”, roman, 
Editura Cartea Românească, 1972, “Sărbători fericite”, roman, 
Editura Cartea Românească, “Adio, Arizona”, (Spovedania 
unui naiv, făcută în faţa unui autor din provincie), Editura 
Dacia, 1974, “Paradisul pentru o mie de ani”, roman, Editura 
Eminescu, 1974, “Evul mediu întâmplător”, teatru, Editura 
Eminescu, 1984, “Poezii”, Editura Dacia, 1986), cărţile sale 
nefiind într-un orizont de vizibilitate fericit, cu excepţia 
romanului „Nebunul şi floarea” reeditat într-un tiraj de 20.000 
exemplare în 1991, iar apoi în serii scurte, s-au mai tipărit 
tiraje de 50-100 de exemplare, cu ocazia concursurilor de 
creaţie derulate sub sigla „Romulus Guga”. 

Nu cu multă vreme în urmă, la un concurs de recitări din 
poezia lui Romulus Guga, concurenţii s-au văzut în dificultate, 
neavând la îndemână decât câteva dintre poemele sale, aflate 
pe diverse site-uri de socializare, mult prea puţin pentru un 
autor care nu a trăit în era Internetului. 

S-a ratat şi atribuirea numelui secţiei române a 
Naţionalului târgu-mureşean, nici proiectul rotondei 
„Cenaculum”, cu busturi ale unor oameni de cultură mureşeni, 
nu s-a împlinit încă. 

Piesele lui Romulus Guga nu se joacă, nici măcar în 
teatrul în care o vreme a fost secretar literar. 
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Şi proiectul de a se publica o ediţie de „Opere complete” 
Romulus Guga e departe de a se realiza. Poate că un program 
asumat la nivel judeţean de recuperare şi restituire a operelor 
scriitorilor mureşeni plecaţi în eternitate ar putea crea o 
integrală de incontestabilă valoare. 

Nici visata Casă Memorială de la Răstoliţa nu pare a 
avea degrabă şanse de a se amenaja. Deşi judeţul Mureş se 
numără printre judeţele în care nu există nicio casă memorială. 

Oricum, nu de idei se duce lipsă, cât de suţinerea lor. 
Financiară. 

Romulus Guga (n. 1939) ar fi împlinit acum 75. Dacă nu 
i-a fost dat să fie mai mult prezent între noi, în cei 44 ani de 
viaţă ne-a dat o operă vie, în care ne regăsim. Cu condiţia ca 
această operă să fie în circulaţie, în respect faţă de autor şi spre 
beneficiul celor care o citesc. 
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Confesiunea e dominanta acestor pagini, cu 
întrebări puse altora, cu întrebări puse de alţii 
autorului, dar şi întrebări pe care şi le pune 
autorul despre sine şi lumea sa... literară înainte 
de toate, fără a o contrapune celorlalte lumi şi fără 
a o menţine într-un turn de fildeş, din care nu se 
vede ce se întâmplă în viaţa cea de toate zilele, 
care-şi lasă amprenta şi pe destinul scriitorilor dar 
şi pe al cărţilor lor. 

 

 


