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Cronicari
	 	 Cică	nişte	cronicari
	 	 Duceau	lipsă	de	şalvari.
	 	 Şi-au	rugat	pe	Rapaport
	 	 Să	le	dea	un	paşaport.
	 	 Rapaport	cel	drăgălaş
	 	 Juca	un	carambolaj,
	 	 Neştiind	că-Aristotel
	 	 Nu	văzuse	ostropel.
	 	 “Galileu!	O,	Galileu!
	 	 Strigă	el	atunci	mereu	-
	 	 Nu	mai	trage	de	urechi
	 	 Ale	tale	ghete	vechi.”
	 	 Galileu	scoate-o	sinteză
	 	 Din	redingota	franceză,
	 	 Şi	exclamă	“Saraf	off,
	 	 Serveşte-te	de	cartof!”

Morală
Pelicanul	sau	babiţa.

Urmuz
(1883 - 23 nov. 1923)

Oasele vechilor cărturari

            Cu mai bine de trei decenii în urmă, căutam în cimitirul din Năsăud mormântul 
lui Grigore Silaşi (1836-1897), lingvist şi filolog, teolog, membru al Academiei Române. 
Cărturarul, fiu al protopopului greco-catolic din Beclean (ctitor de şcoală românească în 
târgul unde păstorea), educat şi instruit la şcoli de pe lângă mănăstiri iezuite, cu predare în 
limba latină, la călugării franciscani din Dej, apoi la liceul piariştilor din Cluj şi, în sfârşit, 
la seminarul Sfânta Barbara din Viena, unde a fost şi vicerector (să nu uităm că a urmat şi 
un an de şcoală elementară la Năsăud, unde tatăl său, întors de la Adunarea de la Blaj, l-a 
dus pentru a-l ţine la adăpost de tulburările evenimentelor din 1848), a trăit mare parte a 
vieţii sale la Cluj unde a funcţionat ca profesor la catedra de limba şi literatura română a 
nou înfiinţatei universităţi. Pensionat, de voie-de nevoie, în urma unor anchete ministeriale 
care vizau activitatea lui de afirmare a naţiunii române, şi cu sănătatea şubredă, nenaiavând 
rude apropiate în Becleanul natal, a fost găzduit în ultimul an de viaţă la Năsăud, de sora sa, 
văduva protopopului Filipan.
            Până la urmă i-am găsit şi locul de odihnă. Cel care a scris „Renaşterea lim-
bii românesti în vorbire şi scriere” are numele scris pe piatra de mormânt a protopopului, 
cumnatul său. Îşi doarme somnul de veci cu chirie! Nu sunt eu cel care să am dreptul să 
învinovăţesc pe cineva. Poate că sora sa, văduvă fiind, nu ducea o viaţă prea îmbelşugată; 
poate că neamul lor s-a stins la Năsăud şi îndatoririle familiale nescrise s-au topit o dată cu 
el; poate că aceea care uneori îi mai pomenesc numele cu prilejul unor sprinţare reuniuni 
culturale (printre care cu siguranţă mă număr şi eu!) nu realizează că ilustrului academician 
i s-ar cuveni o piatră de mormânt a lui. Dar cine să mai facă şi lucrul acesta, dacă nu avem 
timp nici pentru cei vii! 
            Dacă nu am dreptul să acuz pe nimeni (şi nu îl am!), măcar am dreptul să fiu mâhnit. 
Mâhnit, pentru că nu este vorba doar de o situaţie anume, ci de una generală. Cimitirele no-
astre, ale românilor, sunt presărate de oasele unor oameni mari, oameni care au creat valori, 
care s-au consacrat propăşirii neamului lor. Dacă mormintele lor nu sunt şi obiective turis-
tice, pentru că există şi asemenea situaţii, ele sunt date uitării, crucile cad, sunt năpădite de 
iarbă şi bălării, până când pământul care îi acoperă se netezeşte. Până la urmă, poate că asta 
stă în firea lucrurilor, că timpul lucrează în favoarea uitării, că ce rămâne deasupra vremii 
este doar spiritul de care trebuie să ne bucurăm deopotrivă.
Dincolo de toate cugetările spre o armonie interioară a acceptării celor lumeşti aşa cum 
credem că ne sunt date, ştiu un lucru pe care scurgerea veacurilor l-a confirmat fără greş: 
un popor nu poate să fie mare dacă nu are cultul morţilor! Strămoşii noştri ştiau bine acest 
lucru. Cărturarii din alte veacuri îşi doreau pentru urmaşii lor măreţia care le-au arătat-o 
întemeietorii neamului. Mihai Eminescu, prin gura personajului său, Andrei Mureşanu, 
spunea despre neamul său: „Voi să te văd, iubito!, nu fericită – mare!/ Decât o viaţă moartă, 
un negru vis de jele,/ Mai bine stinge, Doamne, viaţa ginţii mele,/ Decât o soartă aspră din 
chin în chin s-o poarte,/ Mai bine-atingă-i fruntea suflarea mării moarte!”
            Poate că am putea măcar să cugetăm la toate acestea. Tot nu costă nimic!

Andrei Moldovan

EDITORIAL:
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Prozatorii unui veac
	 Academicianul	Nicolae	Manolescu,	preşedintele	Uniunii	Scriitorilor	din	România,	a	
fost	invitatul	de	onoare	al	celei	de	a	XII-a	ediţie	a	Zilelor	prozei,		organizată	de	Uniunea	Scri-
itorilor	din	România,	Filiala	Cluj,	Societatea	Scriitorilor	din	Bistriţa-Năsăud,	 reprezentanţa	
Bistriţa-Năsăud	a	Filialei	Cluj	a	USR	şi	Biblioteca	Judeţeană	George	Coşbuc.
	 După	o	zi	de	dezbateri	şi	lansări	de	carte	la	sediul	Filialei	clujene	a	USR,	partici-
panţii	s-au	deplasat	la	Centrul	Cultural	Liviu	Rebreanu	din	Chiuza,	apoi	în	sala	de	conferinţe	
a	hotelului	Decorale	din	Cormaia	unde	au	avut	loc	lucrările	colocviului	Prozatorii	unui	veac,	
moderate	de	Irina	Petraş	preşedinta	Filialei	Cluj	a	U.S.R.	La	eveniment	a	fost	prezent	şi	Emil	
Radu	Moldovan,	preşedintele	Consiliului	Judeţean.
	 	La	Maieru,	la	Liceul	Tehnologic	Liviu	Rebreanu,	la	întâlnirea	moderată	de	criticul	
Andrei	Moldovan,	preşedintele	Nicolae	Manolescu	a	fost	aşteptat	de	copii	îmbrăcaţi	de	săr-
bătoare,	care	au	ascultat	cu	atenţie	discursul	criticului	literar	pe	care	îl	cunosc	din	manualele	
şcolare	şi	pe	care,	iată,	au	avut	onoarea	să-l	vadă	în	şcoala	lor,	acolo	unde	învăţa	altădată	
Liviu	Rebreanu.
												În	acest	cadru,	primarul	comunei	Maieru,	Vasile	Borş,	i-a	acordat	academicianului	Ni-
colae	Manolescu	un	premiu	de	excelenţă,	mulţumindu-i	pentru	faptul	că	a	poposit	în	„Cuibul	
visurilor”,	acolo	unde	în	urmă	cu	un	secol	se	plimba	romancierul	Liviu	Rebreanu.

	 Irina	Petraş	le-a	vorbit	copiilor	despre	Transilvania	literară,	făcând	referire	la	volu-
mul	„Transilvania	din	cuvinte”,	antologie	dedicată	Centenarului	Marii	Uniri.
	 „Suntem	ceea	ce	suntem	pentru	că	ne-am	născut	în	limba	română,	creştem	cu	ea	şi	
ar	fi	bine	s-o	iubim	şi	să	ne	apărăm	identitatea.	Încercarea	de	a	fi	român	este	încercarea	de	a	
te	cunoaşte	pe	tine,	istoria,	cultura”,	a	declarat	preşedintele	USR	Cluj,	criticul	Irina	Petraş.
	 Preşedintele	Uniunii	Scriitorilor,	Nicolae	Manolescu,	alături	de	organizatorii	eveni-
mentului,	(Andrei	Moldovan,	Menuţ	Maximinian	şi	Icu	Crăciun)	a	înmânat	premiile	„Prozatorii	
unui	veac”.	În	urma	jurizării	(Irina	Petraş	–	preşedinte,	Andrei	Moldovan	şi	Victor	Cubleşan	
–	membri)	s-a	hotărât	decernarea	premiilor	pentru	prozatorii	(în	ordine	alfabetică):	Simona	
Antonescu,	Hanna	Bota,	Gabriel	Chifu,	Florina	Ilis,	Daniel	Moşoiu,	Ovidiu	Pecican	şi	Răz-
van	Voncu.	Premiile	au	fost	susţinute	financiar	de	Asociaţia	Culturală	NEUMA,	M.I.S.	Grup,	
NEOHAN	CONSULT	şi	Biblioteca	Judeţeană	George	Coşbuc.
	 Această	ediţie,	prima	în	judeţul	Bistriţa-Năsăud,	a	„Zilelor	prozei”,	nu	va	fi	uitată	nici	
de	către	organizatori,	şi	cu	siguranţă,	nici	de	către	scriitorii	ce	au	onorat	cu	prezenţa	lor	eve-
nimentul:	Nicolae	Manolescu,	Simona	Antonescu,	Hanna	Bota,	Gabriel	Chifu,	Icu	Crăciun,	
Victor	Cubleşan,	Florina	Ilis,	Menuţ	Maximinian,	Andrei	Moldovan,	Daniel	Moșoiu,	Olimpiu	
Nuşfelean,	Ovidiu	Pecican,	Irina	Petraş,	Ioan	Pintea,	Laura	Poantă,	Răzvan	Voncu.

Nicolae Manolescu: Toată viaţa am iubit şcoala

	 Toată	viaţa	am	 iubit	 şcoala,	poate	
şi	 pentru	 faptul	 că	am	avut	doi	 părinţi	 pro-
fesori.	 Şcoala	 rămâne	 mediul	 cel	 mai	 ex-
traordionar	din	 toate	pe	care	 le	parcurgem	
de-a	 lungul	 vieţii.	 Nicăieri,	 niciodată	 nu	 vă	
veţi	mai	 simţi	 la	 fel	 de	 bine,	 cum	ar	 trebui	
să	vă	simţiţi	 la	 şcoală,	pentru	 că	aici	 vi	 se	
oferă	 totul	 fără	să	vi	se	cere	decât	
un	 singur	 lucru,	 să	 învăţaţi.	 Să	 nu	
uitaţi	 că	odată	 termiantă	 şcoala	nu	
veţi	mai	 avea	 o	 asemenea	 ocazie,	
veţi	 intra	 în	 viaţă,	 veţi	 avea	 prob-
leme	 pentru	 câştigarea	 existenţei,	
familii,	copii	şi	probleme	la	slujbă	şi	
acasă.	Profitaţi	de	ocazie	cât	sunteţi	
tineri	 şi	 sănătoşi	 şi	 nu	 vi	 se	 cere	
decât	să	deschideţi	o	carrte.	Că	e	de	
matematică,	de	fizică,	sau	de	litera-
tură	nu	are	importanţă,	fiecare	puteţi	
alege	ceea	ce	vi	se	potriveşte.	Dacă	
găsesc	un	cusur	şcolii	din	România	este	de	
a	pune	 totul	pe	acelaşi	plan	şi	atunci	când	
termini	 liceul	trebuie	să	fii	un	enciclopedist.	
Nu	 se	poate	 să	 le	 ştim	 chiar	 pe	 toate.	Am	
avut	 foarte	 buni	 dascăli	 într-o	 perioadă	 în	
care	nu	aveam	manuale.	Cu	toate	acestea,	
dascălul	 de	 română	 mi-a	 predat	 literatura	
cu	 tot	 ce	 avea	 mai	 bun	 –	 Titu	 Maiorescu,	
Eugen	 Lovinescu,	George	Călinescu,	 Liviu	
Rebreanu,	 Arghezi,	 Blaga,	 Macedonski	 şi	
alţii.	Aceşti	dascăli	ţineau	cu	dinţii	de	istoria	
noastră	 literară.	 Din	 păcate	 acum	mentali-
tatea	este	inversă.	Sunt	profesori	care	spun	
că	nu	pot	preda	Sadoveanu	în	şcoală	pen-
tru	 că	 nu-i	 interesează	 pe	 copiii	 de	 astăzi.	
Obligaţia	 ca	 profesor	 de	 română	 este	 să-i	
faceţi	pe	copii	să	înţeleagă	şi	să	le	placă	Sa-

Irina Petraş: Zilele prozei, absolut minunate

	 Zilele	prozei	a	 fost	cel	mai	 frumos	
eveniment.	Ne-am	 întors	 fermecaţi.	Nu	mi-
am	 imaginat	 că	 o	 toamnă	 poate	 fi	 atât	 de	
minunată.	Toată	 lumea	vorbeşte	numai	de-
spre	 frumuseţile	 de	acolo.	Asta	 este	 prima	
impresie.	De	la	arborii	seculari	de	la	Chiuza	
şi	până	la	dealurile	de	aur	de	la	Maieru	şi	de	
la	Cormaia	e	ceva	absolut	miraculos.	Într-un	
asemenea	 loc	 nu	 se	 putea	 întâmpla	 decât	
un	eveniment	important	şi	absolut	fiecare	di-
alog,	fiecare	întâlnire,	fiecare	lectură,	tot	ce	
s-a	întâmplat	acolo,	nu	numai	pentru	mine,	
care	ies	mai	rar	din	casă,	dar	şi	pentru	cei-
lalţi,	 unii	 călători	 vrednici,	 au	 fost	nişte	 zile	
miraculoase.	Cele	două	zile	au	fost	absolut	
minunate.	Dincolo	de	ospitalitate,	de	căldura	
cu	care	am	fost	primiţi,	până	şi	copiii	de	 la	
„Liviu	Rebreanu”,	şi	îmi	pare	rău	că	trebuie	
s-o	spun	eu,	în	calitate	de	clujeancă,	au	fost	
mai	 receptivi	 decât	 copiii	 de	 la	Cluj.	A	 fost	
surprizător	 că	prozatorii	 li	 s-au	adresat	 fie-
care	cu	altă	întrebare,	fiecare	în	alt	stil	şi	în	
altă	manieră,	dar	ei	n-au	fost	deloc	blocaţi,	
au	 răspuns,	 au	 intrat	 în	 dialog,	 s-au	 bucu-
rat	să-şi	 facă	fotografii	cu	cei	de	faţă,	deci,	
totul	a	 fost	ca	şi	cum	am	fi	 fost	 toţi	sub	un	
fel	de	vrajă	a	toamnei	de	aur.	Sunt	puţin	ex-
altată,	dar	am	adunat	atât	de	multe	imagini	
frumoase	în	aceste	două	zile.
	 Eu	am	pictat	 în	 expoziţia	mea	 re-
centă	nişte	dealuri.	În	momentul	în	care	am	
început	să	ne	apropiem	de	Maieru,	cei	care	
mă	 însoţeau	 au	 spus	 „Uite,	 dealurile	 tale”,	
dealurile	mele	imaginare.	Dar	pe	măsură	ce	
am	înaintat	în	acest	peisaj,	pe	care-l	numesc	
fără	nicio	ezitare	miraculos,	m-am	gândit	că	
am	 înmagazinat	 acolo	 aşa	 de	multe	 imag-
ini	 încât	 trebuie	 să	 se	 transforme	 în	 nişte	
tablouri	de	aur,	iar	cine	ştie,	anul	viitor	să	le	
expun	chiar	la	Bistriţa.

	 A	 fost	 foarte	 importantă	 prezenţa	
lui	Nicolae	Manolescu	acolo,	dar	şi	a	proza-
torilor	 din	 Cluj	 şi	 din	 ţară,	 de	 la	 Simona	
Antonescu	 la	 Florina	 Ilis,	 chiar	 şi	 tânărul	
ca	 prozator	 Daniel	 Moşoiu,	 Gabriel	 Chifu,	
Răzvan	Voncu,	Hanna	Bota,	toţi	cei	care	au	
fost	acolo	în	calitate	de	prozatori	au	venit	cu	
şapte	voci	diferite,	dar	 foarte	 importante,	şi	
fiecare	spunând	ceva	despre	proza	acestor	
ani.	Discuţia	despre	roman,	care	a	avut	loc	
înainte	 de	 lecturi,	 a	 fost	 una	 care	 poate	 fi	
privită	din	mai	multe	puncte	de	vedere.	Pe	
de	o	parte,	o	discuţie,	să	zicem	academică,	
în	 care	 s-a	 vorbit	 la	 modul	 serios	 despre	
proza	românească	într-un	veac,	dar	a	fost	şi	
partea	cealaltă,	în	care	se	simţea	intervenţia	
fiecăruia,	 partea	 sărbătorească,	 ideea	 că	
avem	cu	ce	sărbători	Centenarul,	dacă	priv-
im	spre	proza	românească.	Acestea	au	fost	
impresiile	 pentru	 mine	 şi	 mă	 bucur	 pentru	
gazdele	noastre	că	evenimentul	a	fost	o	re-
uşită.	Mă	bucur	pentru	noi	că	am	avut	parte	
de	un	asemenea	eveniment.
	 Eu	 vă	 felicit	 şi	 mă	 gândesc	 că	 la	
ediţia	următoare	vom	putea	da	de	ştire,	ca	
pe	vremuri,	cu	toba	prin	sat,	ca	să	se	adune	
lume	 multă,	 pentru	 că	 e	 un	 eveniment	 la	
care	merită	să	fie	 lume	multă.	Cu	copiii	de	
acolo,	 cu	 profesorii	 care	 ne-au	 întâmpinat,	
cu	toată	lumea,	lucrurile	au	mers	foarte	bine.	
Îmi	pare	rău	pentru	cei	care	n-au	putut	fi	de	
faţă.	Sincer	vorbind,	au	pierdut	mult.	Noi	am	
organizat	la	Cluj	Zilele	prozei	cu	tot	felul	de	
variante,	 dar	 ideea	 că	 la	 Cluj	 putem	 face	
varianta	de	salon,	iar	la	Bistriţa	varianta	de	
natură,	 să	 zicem,	 poate	 fi	 gândită	 în	 deta-
liu	şi	să	iasă	un	eveniment	foarte	important	
pentru	toată	lumea.	Încă	o	dată	felicitări.

Irina Petraş, preşedinta Filialei Cluj a 
U.S.R.

doveanu.	Cine	nu	e	în	stare,	sunt	târguri	de	
jobb-uri	câte	vreţi	şi	pot	să	se	apuce	de	altă	
meserie.	 Este	 interzis	 să	 intri	 în	 şcoală	 cu	
o	asemenea	mentalitate.	Dacă	gândim	aşa	
nu	mai	 citim	 nimic	 din	 trecut,	 începând	 cu	
Biblia,	 a	 căror	 probleme	nu	 sunt	 ale	 voas-
tre,	a	copiilor.	Ce	să	facem	cu	Shakespeare,	

Rebreanu.	Şi	totuşi,	trecutul	trebuie	respec-
tat,	cunoscut,	 înţeles	şi	aceste	cărţi	 trebuie	
citite.	Dragi	 copii,	 să	 vă	 gândiţi	 că	 de	 aici,	
din	Maieru,	a	ieşit	unul	din	cei	mai	mari	ro-
mancieri	români.	N-ar	fi	bine	să	întrebaţi	ce	
dascăl	a	avut	el	 la	clasele	primare	care	 i-a	
dat	baza	de	pornire?	Cine	 l-a	 format?	Ce	 i	
s-a	spus?	Credeaţi	că	vine	un	mare	maest-
ru	de	la	Cluj	să-i	predea?	Era	învăţătorul	lui	
din	sat.	Dacă	aveţi	ambiţii,	profitaţi	de	şcoală	
pentru	 că,	 poate,	 de	 aici,	 dintre	 voi,	 se	 va	
mai	naşte	un	Rebreanu	mai	mititel”,	a	spus,	
printre	altele,	criticul	Nicolae	Manolescu,	 în	
discursul	său,	aplaudat	la	scenă	deschisă.

Academicianul Nicolae Manolescu, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din 

România
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Pe axa București – Cluj – Maieru	 Luna	octombrie	a	fost	una	specială	
pentru	județul	nostru.	„Zilelor	prozei”,	eveni-
ment	organizat	de	Filiala	Cluj	a	Uniunii	Scrii-
torilor	din	România	și	ajuns,	iată,	la	cea	de-a	
XII-a	 ediție,	 s-au	 desfășurat	 într-un	 fericit	
(aș	 spune)	 parteneriat	 cu	Societatea	Scrii-
torilor	 din	 Bistrița	 Năsăud,	 Reprezentanţa	
Bistriţa-Năsăud	a	Filialei	Cluj	a	U.	S.	R.,Bib-
lioteca	Județeană	George	Coșbuc,	precum	
și	alte	instituții	județene	și	locale	implicate.

	 După	 o	 primă	 zi	 de	 dezbateri	 și	
lansări	 de	 carte	 la	 filiala	Uniunii	 Scriitorilor	
de	la	Cluj,	participanții	au	poposit	la	Chiuza,	
acolo	unde	au	 fost	 întâmpinați	 de	primarul	
Grigore	 Bradea.	A	 fost	 vizitat	 Centrul	 Cul-
tural	 Liviu	Rebreanu,	a	 fost	 inaugurată	ex-
poziția	de	pictură	„Colibița”	și	a	fost	lansată	
cea	de-a	doua	ediție	a	volumului	„Liviu	Re-
breanu	prin	el	însuși”,	avându-i	ca	autori	pe	
Niculae	Gheran	și	Andrei	Moldovan.
	 De	aici,	invitații	s-au	îndreptat	către	
Cormaia,	 acolo	 unde	 aveau	 să	 se	 des-
fășoare	 lucrările	colocviului	 „Prozatorii	unui	
veac”,	 moderate	 de	 președinta	 filialei	 clu-
jene	a	Uniunii	scriitorilor,	Irina	Petraș.
	 Înainte	 de	 a	 se	 trece	 însă	 la	 lu-
crările	propriu-zise,	invitații	au	petrecut	câte-
va	 momente	 pe	 terasa	 vilei	 Decorale	 ad-
mirând	un	peisaj	ce	părea	desprins	din	cele	
mai	frumos	ticluite	pagini	de	literatură.	Cu	o	
lumină	blândă,	dar	încă	intensă,	ce	mângâia	
colinele	 incendiate	 de	 roșul	 și	 cărămiziul	
tomnatic,	 partea	 aceea	 de	 lume	 are	 harul	
de	 a-și	 transpune	 vizitatorii	 într-un	 univers	
mai	degrabă	 feeric.	Astfel	 că	 reuniunea	ce	
a	 avut	 loc	 într-o	 cochetă	 și	 intimă	 sală	 de	
ședințe	nu	putea	să	stea	decât	sub	semnul	
unei	 bune	 dispoziții,	 a	 unei	 tihne	 și	 a	 unei	
încărcări	spirituale	și	sufletești	ce	se	datora,	
în	mare	măsură,	frumuseții	locului.
	 Cred	 că	 ideea	 aceasta	 a	 unor	
manifestări	literare	de	anvergură	care	să	cu-
prindă	și	județul	nostru	este	cât	se	poate	de	
fericită.	Și	merită,	 fără	îndoială,	continuată.	
Ea	ne	plasează	pe	o	hartă	largă	a	lumii	liter-
are,	ne	face	vizibili	prin	ce	avem	valoros	din	
punct	de	vedere	cultural,	geografic	etc.
	 Cuvântul	 de	 deschidere	 al	 Irinei	
Petraș	este	elocvent	în	ceea	ce	privește	fe-
lul	în	care	au	receptat	invitații	noștri	această	
inițiativă.	 „Vreau	 să	 mulţumesc	 colegilor	
noştri	 de	 la	 Bistriţa	 care	 au	 avut	 această	
idee	strălucită	de	a	ne	invita	aici	şi	care	au	

reuşit	să	convingă	autorităţile	să	ne	fie	ală-
turi	în	acest	proiect:	Andrei	Moldovan	-	şeful	
Societăţii	Scriitorilor	din	Bistriţa-Năsăud,	Icu	
Crăciun	 –	 şeful	 reprezentanţei	 USR	 B-N,	
Ioan	Pintea	–	directorul	Bibliotecii	Judeţene,	
Olimpiu	Nuşfelean	–	directorul	«Mişcării	 lit-
erare»	 şi	 tânărul	 nostru	 coleg	Menuţ	Max-

iminian	–	director	al	 cotidianului	«Răsunet-
ul».	Mulţumim	pentru	generozitatea	cu	care	
ne-au	primit.	Nu	o	să	uităm	curând	aceste	
momente,	 dealurile	 acestea	 splendide	 pe	
care	cred	că	le	vom	visa	multe	nopţi.”
	 Colocviile	 s-au	 desfășurat,	 după	
cum	spuneam,	într-o	bună	dispoziție	gener-
ală.	Convorbirile	au	avut	drept	temă	de	dez-
batere	romanul	românesc	sub	auspiciul	unui	
veac	 de	 literatură	 națională.	 Sigur,	 printre	
prozatorii	 menționați	 de	 Nicolae	 Manoles-
cu	nu	avea	cum	să	nu	se	numere	Liviu	Re-
breanu,	al	cărui	roman	„Ion”	este	considerat	
primul	mare	roman	al	literaturii	române.	Mai	
puțin	cunoscută	pentru	o	parte	din	auditoriu	
este	 însă	 șăgălnicia	 cu	 care	 criticul	 își	 în-
soțește	pe	alocuri	expunerile.	Nu	de	puține	
ori,	discursul	era	presărat	cu	câte	o	paran-
teză	 hazlie,	menită	 să	 destindă	 atmosfera,	
provenind	 ea	 însăși	 dintr-o	 evidentă	 bună	
dispoziție	a	vorbitorului.
	 Criticul	Răzvan	Voncu	a	avut	o	in-
tervenție	ceva	mai	polemică,	aș	spune.	El	a	
pledat	pentru	o	mai	mare	aplecare	a	literaturii	
înspre	social.	„Romanul	contemporan	e	raf-
inat,	dar	autist”,	susține	Voncu,	menționând	
că	 literatura	 noastră	 nu	 are	 bunăoară,	 un	
mare	 roman	 al	 Revoluției	 din	 1989.	 Sigur,	
atare	idei	pot	fi	oricând	supuse	dezbaterii.	Și	
nu	mă	îndoiesc	că	astfel	de	discuții	ar	putea	
conduce	la	concluzii	constructive	în	ceea	ce	
privește	 destinul	 romanului	 românesc	 con-
temporan.	De	altfel,	trebuie	spus	că	per	ans-
amblu,	 niciuna	 dintre	 alocuțiunile	 susținute	
nu	a	creat	impresia	unui	discurs	convenient,	
ținut	în	grabă,	de	dragul	marcării	unui	eveni-
ment	mai	mult	sau	mai	puțin	protocolar.
	 În	 continuare,	 criticul	 Victor	
Cubleșan	 a	 prezentat	 câteva	 rezultate	
parțiale	 și	 concluzii	 preliminare	 ale	 unui	
sondaj	 inițiat	 de	 revista	 clujeană	 Steaua:	
„100	 de	 cărți	 în	 100	 de	 ani”.	 Unele	 din-
tre	 răspunsurile	 oferite	 întrebărilor	 acestui	

sondaj	 s-au	 dovedit	 inedite	 și	 interesante,	
astfel	 că	 studiul	 însuși,	 publicat	 în	paginile	
revistei	vai	fi,	cel	mai	probabil,	unul	 intere-
sant.
	 În	 cele	 din	 urmă,	 Irina	 Petraș	 a	
invitat	o	seamă	de	scriitori	prezenți	 la	eve-
niment	să	lectureze	câte	un	fragment	inedit	
din	 volumul	 de	 proză	 la	 care	 lucrează.	 Și	
pentru	ca	reprizele	de	lectură	să	devină	in-
teractive,	scriitorilor	li	s-a	cerut	să	răspundă	
la	câteva	întrebări	legate	de	cititori,	de	felul	
în	care	văd	 relația	autor-cititor,	de	maniera	
în	care	ar	vinde	o	carte	precum	cea	la	care	
lucrează	etc.	Au	citit,	rând	pe	rând,	Simona	
Antonescu,	Hanna	Bota,	Florina	Ilis,	Gabri-
el	Chifu,	Adrian	Moșoiu,	Ovidiu	Pecican	 și	
Răzvan	Voncu.
	 Pe	 măsură	 ce	 înserarea	 se	 lăsa	
peste	 colinele	 acelea	 de	 o	 frumusețe	 ne-
obișnuită,	 aducând	 cu	 sine	 frigul	 nopții	 iar	
peisajul	 se	 înnegura	 treptat,	 pasajele	 lec-
turate	 păreau	 să	 capete	 o	 gravitate	 apar-
te,	 apăsări	 tonale	 care	 în	 alte	 condiții	 ar	 fi	
fost	insesizabile.	S-a	creat	o	intimitate	care,	
în	 condițiile	 lecturilor	 publice,	 de	 cele	 mai	
multe	 ori	 ceremonioase	 și	 rezervate,	 este	
greu	a	fi	obținută.	Mai	mult	decât	atât,	întreg	

evenimentul	ce	a	avut	loc	la	Cormaia,	poate	
grație	acelei	lumini	blânde	și	a	culorilor	dulci	
ce	se	revărsau	de	pe	coline,	a	 fost	marcat	
de	 o	 stare	 generalizată	 de	 apropiere	 între	
participanți,	de	 familiaritate,	chiar	dacă	unii	
dintre	noi	ne	vedeam	pentru	prima	oară.
	 Iar	acest	lucru	a	rămas	neschimbat	
pe	tot	parcursul	cinei	(festinului?)	oferite	de	
organizatori,	unde	conversațiile	au	continuat	
într-o	atmosferă	mult	mai	destinsă.	Excepție	
de	la	starea	de	relaxare	părea	să	facă,	din	
când	 în	când,	 Icu	Crăciun,	 cel	 care	supra-
veghea	ca	totul	să	decurgă	în	bună	regulă,	
asumându-și	cu	multă	seriozitate	postura	de	
supraveghetor	al	bunului	mers	al	 lucrurilor.	
Altfel,	 trebuie	 menționat	 că	 organizarea	 a	
fost	 ireproșabilă.	 Beneficiind	 de	 un	 gener-
os	 suport	 (financiar	 și	 nu	 numai)	 din	 zona	
privată	 –	M.	 I.	 S.	 Grup	Anieș	 și	 NEOHAN	
CONSULT	–	și	din	acest	punct	de	vedere,	
colocviile	s-au	desfășurat	sub	cele	mai	bune	
auspicii.	Este,	orice	s-ar	spune	și	acesta	un	
argument	 semnificativ	 pentru	 ca	 formatul	
acesta	al	„Zilelor	prozei”	să	continue.
	 Iar	discuțiile	inițiate	în	timpul	mesei,	
susținute	de	farmecul	șăgalnic	al	istorisirilor	
lui	Gavril	Țărmure,	 cel	 care	 își	 capta	audi-

ența	cu	povestioare	hazlii,	au	continuat	până	
târziu	în	noapte.
	 Dimineața	 zilei	 de	 sâmbătă	 ne-a	
găsit	 la	 Maieru,	 la	 Liceul	 Tehnologic	 Liv-
iu	 Rebreanu.	 Cu	 toții	 am	 simțit	 importanța	
locului,	 referirile	 la	 traseul	 romancierului	
Liviu	 Rebreanu	 și	 la	 „Cuibul	 visurilor”	 fiind	
adeseori	întâlnite	în	cuvântările	susținute	de	
către	invitați.
	 Dar	parcă	cel	mai	serios	au	simțit	
importanța	 momentului	 copiii	 prezenți	 în	
sală.	Rareori	ne	este	dat	să	vedem	un	grup	
mare	de	elevi	 atât	 de	 concentrați	 pe	o	ex-
punere.	 Păreau	 fascinați	 de	 ceea	 ce	 li	 se	
vorbește.	 Atunci	 când	 Simona	 Antonescu	
lansa	întrebări	prin	sală,	construind,	prin	in-
terogații,	un	traseu	posibil	prin	care	se	poate	
ajunge	 la	 scris	 ca	 formă	 de	 manifestare	
a	 unor	 nevoi	 interioare,	 mâinile	 zvâcneau	
prompt	ca	formă	de	răspuns.	Au	râs	copios	
la	expozeul	șugubăț	al	lui	Ovidiu	Pecican	și	
au	însoțit	cu	curiozitate	periplul	biobibliograf-
ic	al	Hannei	Bota.
	 „Şcoala	rămâne	mediul	cel	mai	ex-
traordionar	din	 toate	pe	care	 le	parcurgem	
de-a	 lungul	 vieţii.	 Nicăieri,	 niciodată	 nu	 vă	
veţi	mai	simţi	la	fel	de	bine,	cum	ar	trebui	să	
vă	simţiţi	la	şcoală,	pentru	că	aici	vi	se	oferă	
totul	fără	să	vi	se	cere	decât	un	singur	lucru,	

să	învăţaţi”,	a	spus,	printre	altele,	academi-
cianul	Nicolae	Manolescu.
	 În	vreme	ce	Irina	Petraș	a	subliniat,	
încă	 o	 dată	 importanța	 și	 semnificația	mo-
mentului:	 „Se	 află	 aici	 Nicolae	Manolescu,	
figură	importantă	a	literaturii	române.	Peste	
timp	să	vă	lăudaţi	că	a	fost	la	Maieru,	într-o	
şcoală	care	se	numeşte	Liviu	Rebreanu,	cel	
care	vorbea	despre	seriozitatea	ardeleneas-
că,	 seriosul	academician	Nicolae	Manoles-
cu”
	 În	continuare,	Vasile	Borș,	primarul	
comunei	Maieru,	a	acordat	un	premiu	de	ex-
celență	academicianului	Nicoale	Manolescu	
și	au	fost	decernate	premiile	„Prozatorii	unui	
veac”.
	 Ceea	ce	rămâne,	în	cele	din	urmă,	
după	 un	 astfel	 de	 eveniment	 este	 fără	 în-
doială	 sentimentul	 unei	 importante	 pagini	
culturale	a	acestui	 județ,	care	s-a	scris	sub	
ochii	noștri.	și	poate	cel	mai	limpede	au	rel-
evat	acest	lucru	tot	elevii	de	la	Maieru	care,	
în	urma	întregii	gale	s-au	apropiat	timizi	de	
scriitorii	 prezenți	 pentru	 o	 minisesiune	 de	
autografe	și	o	ședință	foto.

Vasile Vidican
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28 noiembrie 1918 – unirea Bucovinei cu România
„Ce	vrem?	să	rămânem	români	pe	pământul	strămoşesc	şi	să	ne	ocâr-
muim	singuri,	precum	o	cer	interesele	noastre	româneşti.	Nu	mai	vrem	
să	cerşim	de	la	nimeni	drepturile	ce	ni	se	cuvine”.

(„Glasul Bucovinei”, 22 oct. 1918)

												„O	veche	fărădelege,	săvârşită	faţă	de	ţară	şi	poporul	ei	băştinaş	
s-a	 reparat	 şi	 firul	 istoric	 ce	 fusese	 întrerupt	 cu	silnicie	 înainte	de	un	
veac	şi	jumătate,	s-a	reluat	astăzi	şi	se	va	putea	continua	în	ticnă	spre	
binele	şi	propăşirea	tuturora”.	

(„Glasul Bucovinei”, 29 nov. 1918)

Declarația de unire a Bucovinei cu România
din 15/28 noiembrie 1918 a fost citită în Congresul General al Bucovinei, reunit în ședința a cincea a Consiliului Național 

Român al Bucovinei
	 Congresul	general	al	Bucovinei,	 întrunit	azi,	 joi,	 în	15/28	noiem-
brie	1918	 în	 sala	 sinodală	din	Cernăuți,	 considerând	 că,	 de	 la	 fundarea	
principatelor	române,	Bucovina,	care	cuprinde	vechile	ținuturi	ale	Sucevii	și	
Cernăuților,	au	făcut	pururea	parte	din	Moldova,	care	în	jurul	ei	s-a	înche-
gat	de	stat:Considerând	că	 în	cuprinsul	hotarelor	acestei	 țări	se	găsește	
vechiul	scaun	de	domnie	de	la	Suceava,	gropnițele	domnești	de	la	Rădăuți,	
Putna	și	Sucevița,	precum	și	multe	alte	urme	și	amintiri	scumpe	din	trecutul	
Moldovei;
	 -	considerând	că	fii	ai	acestei	 țări,	umăr	 la	umăr	cu	 frații	 lor	din	
Moldova	și	sub	conducerea	acelorași	domnitori,	au	apărat	de	a	lungul	vea-
curilor	ființa	neamului	lor	împotriva	tuturor	încălcărilor	din	afară	și	a	cotropi-
rii	păgâne;
												-	considerând	că	în	1744,	prin	vicleșug,	Bucovina	a	fost	smulsă	
din	 trupul	Moldovei	 și	 cu	 de-a-sila	 alipită	 coroanei	Habsburgice;	 consid-
erând	că	144	de	ani	poporul	bucovinean	a	îndurat	suferințele	unei	ocârmui-
ri	străine,	care	îi	nesocotea	drepturile	naționale	și	care	prin	strâmbătăți	și	
persecuții	căuta	să-i	înstrăineze	firea	și	să	învrăjbească	celelalte	neamuri,	
cu	cari	el	voiește	să	trăiască	ca	frate;	considerând	că,	în	scurgere	de	144	
de	ani,	Bucovinenii	au	luptat	ca	niște	mucenici	pe	toate	câmpiile	de	bătălie	
în	Europa	sub	steag	străin	pentru	menținerea,	slava	și	mărirea	asupritorilor	
lor,	și	că	ei	drept	răsplată	aveau	să	îndure	micșorarea	drepturilor	moștenite,	
izgonirea	limbii	lor	din	viața	publică,	din	școală	și	chiar	din	biserică;
	 -	considerând	că	în	același	timp	poporul	băștinaș	a	fost	împiedicat	
sistematic	de	a	se	folosi	de	bogățiile	izvoarelor	de	câștig	ale	acestei	țări	și	despuiat	în	mare	
parte	de	vechea	sa	moștenire;	considerând	că,	cu	toate	acestea,	Bucovinenii	n-au	pierdut	
nădejdea	că	ceasul	mântuirii,	așteptat	cu	atâta	dor	și	suferință,	va	sosi	și	că	moștenirea	lor	
stăbună,	tăiată	prin	granițele	nelegiuite,	se	va	reîntregi	prin	realipirea	Bucovinei	la	Moldova	
lui	Ștefan,	și	că	au	nutrit	veșnic	credința	că	marele	vis	al	neamului	se	va	înfăptui,	când	se	
vor	uni	toate	țările	române	dintre	Nistru	și	Tisa	într-un	stat	național	unitar;
	 -	constată	că	ceasul	acesta	mare	a	sunat!
												Astăzi,	când	după	sforțări	și	jertfe	uriașe	din	partea	României	și	a	puternicilor	și	nobil-
ilor	ei	aliați,	s-au	întronat	în	lume	principiile	de	drept	și	umanitate	pentru	toate	neamurile,	și	
când	în	urma	loviturilor	zdrobitoare	monarhia	austro-ungară	s-a	zguduit	în	temeliile	ei	și	s-a	
prăbușit	și	toate	neamurile	încătușate	în	cuprinsul	ei	și-au	câștigat	dreptul	de	liberă	hotărâre	
de	sine,	cel	dintâiu	gând	al	Bucovinei	dezrobite	se	îndreaptă	către	regatul	României,	de	care	
întotdeauna	am	legat	nădejdea	dezrobirii	noastre.
	 Drept	aceea	noi,	Congresul	general	al	Bucovinei,	întrupând	suprema	putere	a	țării	
și	fiind	învestiți	singuri	cu	puterea	legiuitoare,	în	numele	suveranității	naționale,	hotărâm:
	 -	Unirea	necondiționată	și	pe	vecie	a	Bucovinei,	în	vechile	ei	hotare	până	la	Cer-
emuș,	Colacin	și	Nistru,	cu	regatul	României”.
	 Declarația	de	unire	a	Bucovinei	cu	România	a	fost	citită	de	Iancu	Flondor,	președ-
intele	Congresului	General	al	Bucovinei	și	a	fost	primită	de	plenul	congresului	cu	aplauze	
prelungite.	Moțiunea	de	unire	a	fost	votată	în	unanimitate	de	cei	prezenți.


