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IRINA PETRAȘ 

 

ÎN LOC DE PREFAȚĂ 
 
 

Anul acesta, Filiala clujeană a Uniunii Scriitorilor împlinește 70 de ani de 
existență. Și Uniunea însăși, firește, sub acest nume, însă istoria ei se numără de la 
1908, continuatoare a Societății Scriitorilor Români fiind ea. În 1949, se înființau 
Filiale în toate marile orașe: Cluj, Iaşi, Timişoara, dar și Arad, Braşov, Oradea, Sibiu, 
Târgu Mureş... Cu excepția celei din Oradea, toate celelalte există și astăzi. Tot șapte 
decenii numără și revista Steaua (Almanahul literar). Iar Universitatea Babeș-Bolyai, 
de care sunt legați cei mai mulți dintre scriitorii Transilvaniei, își sărbătorește 
Centenarul. 

Multiplu prilej, așadar, pentru priviri retrospective. Dar și pentru prospectat 
viitorul. Toate întâmplările celor 70 de ani pot vorbi despre însemnătatea 
apartenenței, despre maniere de a exista sub vremi, despre conviețuire nelitigioasă, 
despre rost. Viața literaturii nu a fost niciodată ușoară, dar, vorba lui Eminescu, răul 
este „colțul vieții”.  

Când, în 2008, am alcătuit albumul 100 de ani de viață literară transilvană, de 
Centenarul SSR/USR, mi-am propus să înregistrez toate datele importante ale celor 



6 

100 de ani, dar am avut în vedere și istoria lungă, rădăcinile, mergând până la 
primele tipografii din Ardeal, de la Sibiu, Brașov și Cluj, la începutul secolului 16. Cu 
această privire foarte atentă la prezent, dar neignorând trecutul, am alcătuit toate 
volumele care sunt astăzi cartea de vizită a Filialei noastre: de la dicţionarul Clujul 
literar. 1900-2005, la Cuvinte, Literatură tânără 2007, Clujul din cuvinte, Promenada 
scriitorilor, de la Viața literară la Cluj, Clujul din poveşti, Locuirea cu stil, la marele 
dicționar Scriitori ai Transilvaniei și antologia Transilvania din cuvinte, dedicată 
Centenarului Unirii. Cu totul, vreo 30 de titluri cărora le-am dedicat sute și sute de ore 
din timpul meu (de citit pe site-ul www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro, la secțiunea 
Editoriale).  

 
Prima problemă cu care m-am confruntat în 2005, când am devenit președinta 

Filialei clujene, a fost aceea a arhivei. Am spus-o nu o dată: noi, românii, nu ne situăm 
cum se cuvine într-o civilizație a urmei. Nu păstrăm cu răspundere arhive, nu le 
asigurăm durarea, totul se face parțial, superficial, iar la fiecare schimbare de lume se ia 
totul de la început.  

Evidenţa la zi a fost una dintre priorităţile mele. Am pus cap la cap tot ce am putut 
aduna și am alcătuit rapid dicţionarul Clujul literar. 1900-2005. El urma să fie punctul de 
plecare pentru lucrările viitoare, dar și pentru site (înființat tot în 2005, l-am administrat 
de atunci străduindu-mă să țin informația la zi, să postez cât mai multe şi mai 
diversificate date despre viaţa literară transilvană: evenimente, proiecte, aniversări, ştiri 
importante, dicţionar de scriitori, fototecă, antologie de texte şi aşa mai departe, să-l 
prefac, cu alte cuvinte, într-o arhivă utilă). Pentru Centenarul Uniunii Scriitorilor, am 
scotocit în dulapuri cu dosare prăfuite în căutare de informații. Am apelat și la alte 
surse, la o bibliografie cât mai cuprinzătoare și am folosit totul în albumul deja amintit.  

Pentru perioada din 2005 până azi, ocupându-mă direct și nemijlocit de viața 
Filialei – de la evidență și corespondența cu membrii, la evenimente, proiecte 
editoriale, saloane, festivaluri –, am la îndemână detalii nenumărate (reproduse 
selectiv în Cronologie) și o arhivă de multe mii de fotografii (pe care o voi folosi pentru 
albumul Viața literară în imagini care va fi lansat la toamnă).  

Pentru perioada 1949-2005, am apelat la amintiri, memorii, interviuri ale celor care 
i-au fost martori implicați.  

Secretariatul și contabilitatea primară au fost asigurate de-a lungul anilor de Livia 
Eromnimon, Olimpia Bebu, Bajka Mária şi Maria Damian. Din 1984, de Doina Cetea. 

Pentru perioada 1949 anii 80, grație conștiinciozității extraordinarei doamne Livia, 
am găsit (în cele câteva cutii cu dosare și registre pe ani, descoperite într-un vechi 
dulap pe hol) date minuțios arhivate, 
dactilografiate, cu o etichetă indicând, sub 
semnătura secretarei, numărul de file: dări 
de seamă, adeverințe, rapoarte, referate, 
corespondență primită și trimisă, afișe, liste, 
așa încât am putut reconstitui istoricul Filialei 
Cluj (numită, în diverse perioade, Asociație, 
iar conducătorii ei, când secretari, când 
președinți).   
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Din anii 80 până în 2005, arhiva e mai degrabă precară. Cu ocazia renovării 
sediului în anii 90, mare parte a fost depozitată în subsolul clădirii și lăsată pradă 
degradării. Din vreo două registre cu Procese-verbale scrise de mână care s-au mai 
păstrat, plus câteva foi volante, am putut completa alte informații. 

Cele mai multe detalii le veți afla din Amintiri și mărturii și din Cronologia pe care 
am alcătuit-o folosind toate sursele la care am avut acces (inclusiv periodicele 
digitalizate de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”). Cine se va încumeta 
cândva să scrie o istorie cuprinzătoare a Filialei nu va avea o sarcină ușoară, dar va 
afla aici un punct de plecare.  

 
Privire în trecut 
Am ales să culeg pentru 

acest cuvânt înainte câteva sec-
vențe, poate și cu rol de ispitire a 
vreunui tânăr istoric literar. 

Filiala Cluj a luat ființă în 
februarie-martie 1949. În afară de 
decretul din 24 iunie 1949, prin 
care Prezidiul Marii Adunări 
Naționale recunoaște calitatea de 
persoană juridică de utilitate 
publică Uniunii Scriitorilor, nu am 
găsit alt document. Doar în 
jurnalul liceanului, pe atunci, Aurel 
Rău, se menționează că, la 
ședința din februarie 1949 a 
Cenaclului școlii, s-a vorbit și 
despre formarea filialei clujene a 
Uniunii Scriitorilor. Așa stând 
lucrurile, coperta Almanahului 
literar nr. 1 din decembrie 1949, 
pe care stă scris că e al „Uniunii 
Scriitorilor din RPR, Filiala Cluj”, 
am reținut-o ca probă a existenței 
Filialei în acel an. Am descoperit, 
însă, în Almanahul literar nr 4, din aprilie 1950, un fel de raport despre activitatea 
Uniunii – „Cinci ani de luptă pentru o literatură nouă” –, semnat de Tudor Crișan. 
Acesta vorbește despre anii de ocupație horthystă a Ardealului de Nord, când, spune 
autorul, Tribuna Ardealului și Viața ilustrată din Cluj, Săptămâna din Bistrița și 
calendarele creștine tipărite în zonă nu puteau asigura dezvoltarea unei literaturi 
serioase, căci erau cenzurate extrem de sever. Critică „pășunismul” Asociației 
Scriitorilor Români din Transilvania, condusă de Victor Papilian, dar și neutralitatea 
estetizantă a Cercului literar de la Sibiu. Evident, textul e scris din perspectiva 
eforturilor literaturii din Ardeal de a se alătura „luptei clasei muncitoare pentru făurirea 
unei lumi noi” și sunt lăudați cei care reușesc să se desprindă de „rătăcirile tinereții”. 
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Adevărata cotitură, spune T.C., e marcată de momentul 7 noiembrie 1948, când 
Comitetul județean Cluj al PMR decide înființarea unui supliment cultural pe lângă 
Lupta Ardealului. Publică aici majoritatea celor care vor alcătui peste un an redacția 
Almanahului literar. După Conferința pe țară a scriitorilor din Republica Populară 
Română, începe o „fază nouă”. Tot atunci se înființează filialele: 
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O vreme, am crezut că sediul Filialei a fost de la început pe str. Universității nr. 
1. Aurel Rău mi-a atras, însă, atenția că a mai existat un sediu. Am cercetat dosarele 
și am putut reconstitui următoarele date: 

Primul sediu a fost pe strada Jókay Mór (astăzi, Napoca), la numărul 2. Pe 
aceeași stradă, se află Casa Elie Dăianu, unde era și redacția revistei de el înființată, 
Răvaşul (1903), vizitată de Caragiale în 1904 (placa dezvelită după 1989 a dispărut). 
Filiala ocupa două săli, una cu vedere spre Piața Unirii. Aflu (de la Cseke Péter) că 
Uniunea Scriitorilor Maghiari din România funcționa deja de vreo 3-4 ani în sediul de 
pe Jókay; deci, la începutul lui 1949, când cele două Uniuni fuzionează și avem de-a 
face cu Uniunea Scriitorilor „din România”, în loc de „Scriitorilor Români” (respectiv, 
Maghiari), cei câțiva, pe atunci, scriitori români frecventează și ei acest sediu, în care 
va fi și administrația revistelor, inclusiv a Almanahului literar. Revista Utunk avea 
sediul atunci pe 6 Martie (azi Iuliu Maniu), acolo ținându-se uneori ședințele Filialei. În 
1956, Filiala se va muta în Palatul Culturii (Piața Ștefan cel Mare nr. 1), în camerele 
50 și 51 (O adresă de la conducerea Palatului Culturii le atrage atenția scriitorilor să 
nu prelungească activitățile după ora 10 seara fiindcă la 10,30 se încuie poarta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În 1964, Uniunea semnează un contract de închiriere pentru sediul de astăzi, str. 

Universității nr. 1, unde ocupă 8 camere. Acesta fusese sediul ARLUS (Asociația 
Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, desființată în 1964), 
care patrona și Librăria Cartea Rusă (devenită apoi a Universității). Într-o cămăruță 
locuia, în vremea Almanahului, A.E. Baconsky. Aici își are sediul din 1957 și nou 
înființata revistă Tribuna. În sala mare vor avea loc ședințele Cenaclului. 
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În decembrie 1949, se decide înființarea 
Almanahului literar al Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor. Primul sediu al revistei Almanahul 
literar va fi pe Bulevardul Molotov (fost Petru 
Groza, azi Eroilor), în casa Bolyai, la parter, cu 
intrarea din stradă. Era sediul primei reviste 
literare românești de după război, scriitorii 
români având la îndemână până atunci doar 
Lupta Ardealului, ziar de partid cu supliment 
cultural (strămoș al Făcliei). Placa montată prin 
grija lui Aurel Rău a fost dată jos în necugetata 
avalanșă a retrocedărilor și n-a mai fost repusă 
la loc.  

Din 1951, revista se mută pe strada Horia 
nr. 17, administrația rămânând la sediul din str. 
Jokai al Filialei. Din 1974, în Piața Victoriei nr. 19 
(azi, Piața Avram Iancu), în Palatul Finanțelor, la 
etaj, cu balcon deschis spre Piață. După 1989, 
are sedii provizorii pe str. Eroilor nr. 2 (Palatul 
Kendeffy), în curte, pe stânga, apoi în curtea Primăriei vechi (Piața Unirii nr.1), pe 
dreapta. În fine, din 1996, se află pe strada Universității nr. 1, pe același palier cu 
Filiala Cluj a USR și cu revista Tribuna. 
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În primii ani, majoritatea membrilor Filialei erau de etnie maghiară. Documentele 
se redactau, se pare, în maghiară și apoi erau traduse în română. Nu întotdeauna cu 
acuratețe, de vreme ce A.E. Baconsky atrage atenția pe colțul unui referat asupra 
acestei deficiențe. 

 
Socotită de pe atunci cea mai importantă Filială (cu două reviste românești și 

patru maghiare, cu două filiale de edituri centrale în limba maghiară), e prezentată 
într-o dare de seamă din 1959 astfel: 

  

 
Mai adaug aici, cum spuneam, doar pentru stârnirea interesului, câteva file din 

arhivă: o adeverință eliberată „tov. Lucian Blaga” pentru a-i servi la policlinică; lista 
membrilor care au dreptul la o cameră în plus potrivit legii, listă în care sunt prezenți 
și Ion Agârbiceanu și Lucian Blaga; procesul verbal al ședinței în care Nagy István 
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îl „înfierează” pe Cornel Regman că n-a predat la timp analiza numerelor apărute 
din Almanahul literar; liste cu membrii Comitetului de conducere al Filialei; o 
declarație a Filialei cum că și la nivelul ei s-a simțit „influența negativă a devierilor 
de dreapta” ale unor Vasile Luca, Ana Pauker și Teohari Georgescu; rezervarea de 
locuri la Restaurantul Continental pentru aniversarea lui Koos Károly; o vizită din 
partea Uniunii Scriitorilor din R.P. Ungară; semnătura lui Ion Oarcăsu pe un referat 
în maghiară redactat de Dávid Gyula; debuturi din 1974 recomandate de Mircea 
Zaciu, secretar adjunct al Filialei; un „de acord” al lui D.R. Popescu; alegeri la Filială 
în 1956 și 1962; invitație din partea lui Mihai Beniuc pentru Nagy István; analiza 
secțiilor maghiare ale editurilor centrale; participanții la Consfătuirea pe țară a 
tinerilor scriitori; adresă a Județenei de Partid despre premiile pe care intenționează 
să le acorde (premii de 20 de mii de lei, când salariile erau în jur de 800); Comitetul 
Filialei în 1957 etc. De remarcat felul abil în care scriitorii Filialei și redactorii 
revistelor reușesc să apeleze la un limbaj-paravan, supus ideologic (dezbătând 
„probleme” ale criticii, dar și ale fabricii de cărămidă, ale muncilor agricole ori legate 
de stârpirea gândacului de Colorado), dincolo de care să poată lucra la proiecte cu 
adevărat culturale. Despre toate acestea, detalii multe și extrem de interesante în 
amintirile unor Ion Brad și Aurel Rău. Și nu numai. 
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Şezători literare anii 60 
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Prezentul 
Proiectul Filialei clujene, din 2005 încoace, se numește Scriitorul în cetate. Am 

încercat să nuanțăm rolul scriitorului în viața comunității, să diversificăm spaţiile de 
comunicare, să consolidăm ideea că, deși singurătăți cu proiecte și așteptări strict 
personalizate, scriitorii au de câștigat construind împreună sentimentul apartenenței 
la breaslă. Lecturi publice, colocvii, mese rotunde, conferințe, simpozioane locale, 
naţionale sau internaţionale (unele şi prin Societatea Culturală Lucian Blaga 
fondată de scriitorii clujeni în 1990 şi girată tot de ei în manifestări de înaltă ţinută – 
detalii pe www.societateablaga.ro, unde pot fi consultate și Meridianele Blaga 
succesive şi Caietele de poezie), şezători literare, târguri şi expoziţii de carte, 
Concursul de debut al Filialei cu cele 30 de titluri în Colecţia Biblioteca tânărului 
scriitor, ronduri ale poeților, mari Reuniuni (de primăvară-vară și de toamnă-iarnă, 
dar și Reuniuni ale doamnelor, firește, fiind noi singura filială cu conducere 
feminină!), dezbateri, nenumărate lansări de carte şi comemorări, Zilele prozei la 
Cluj (ediţia a doua, în colaborare cu Filiala braşoveană a USR, ediția 12-a, prin 
Reprezentanța Bistrița-Năsăud a Filialei), Salonul de artă al scriitorilor (în ultimii ani, 
la Galeria deschisă în spațiul revistei Steaua, dar și la Galeriile Scriptorium ale 
Filialei), festivaluri (Festivalul Național de Literatură, FestLit Cluj, inițiat de Uniunea 
Scriitorilor și organizat de Filiala clujeană, a ajuns, iată, la a șasea ediție; vezi detalii 
pe https://festlitcj.wordpress.com/), toate acestea sunt evenimente importante și 
merită ținute minte, căci prin ele, cum ar spune Lucian Blaga: „Lumina a crescut 
enorm la Cluj…”.  

Filiala Cluj a USR este cea mai mare din ţară. Fiindcă se numește Cluj, vorbesc 
mereu despre scriitorii clujeni avându-i în vedere, firește, pe toți cei 290 de membri ai 
săi rezidenţi, majoritatea (208), în municipiul şi judeţul Cluj, dar şi în judeţele Alba, 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu (70) şi în ţări 
precum Ungaria, Franţa, Germania, Israel, Suedia, SUA, Canada (12). Clujul e 
recunoscut de mult ca inimă a Transilvaniei, rolul său în a coagula spiritul transilvan 
cel echilibrat și iubitor de carte are o lungă istorie. În ce mă privește, nu-l înțeleg ca 
raportare a unui centru superior și infailibil la margini imperfecte. În lumea de astăzi, 
centrul e oriunde se află oameni dornici de înfăptuiri memorabile. Dicționarul meu 
numără scriitori ai Transilvaniei, iar antologiile dedicate Centenarului Marii Uniri se 
numesc Transilvania din cuvinte. Filiala are Reprezentanțe puternice și active în 
Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, evenimentele organizate la „centru” ori la 
aceste reprezentanțe antrenează toți scriitorii Filialei, indiferent de… județ. Păstrăm 
legătura și colaborăm cât ne îngăduie timpul și, uneori, fondurile. Viața literară e pusă 
în mișcare și de revistele literare/culturale ale Transilvaniei: Steaua, Tribuna, Echinox, 
Helikon, Apostrof, Poesis, Mişcarea literară, Nord literar, Caiete Silvane, Neuma, 
Orașul etc.  

Jumătate dintre membrii Filialei sunt pensionari, atragerea tinerilor fiind, așadar, 
una dintre priorități. Femeile reprezintă 30%, bărbații, 70%, dar scriitoarele sunt 
vizibile și cu performanțe care atenuează disproporția.  
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Membrii Filialei sunt astăzi români (91%) și maghiari ori de alte naționalități (9%). 
Colaborarea nu e atât de strânsă pe cât ne-am dori-o. Au apărut două antologii 
bilingve (Un pahar cu lumină, poezie, și Lumea fără mine, proză), i-am atras spre 
volumele editate de Filială, spre diverse alte evenimente, dar gesturile lor sunt mai 
degrabă de separare (au propriile asociații/ligi ale scriitorilor, cu facilități venite dinspre 
Budapesta), nu de apropiere. Relațiile noastre sunt cordiale, dar oarecum distante. 
Rămânem „paralele intersectate” – trăim în același spațiu cu aproximativ aceleași 
condiționări, dar viața noastră e comună, nu și comunitară. Se petrece paralel, cu 
prea puține atingeri. Dar, de vreme ce influențele reciproce sunt vechi și inevitabile, 
iar conviețuirea e pașnică și elegantă, nu e neapărat sigur că e rău că așa stau 
lucrurile. Oricum, ardelenii de toate etniile pun mare preț pe gardul care le asigură 
intimitatea în curtea proprie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sediul Filialei există o Arhivă bine pusă la punct cu date despre toţi membrii 

Filialei, alături de o arhivă sonoră, realizată în colaborare cu Radio Renaşterea, cu 
Studioul de Radio Cluj, plus una în imagini, completată cu ajutorul televiziunilor 
clujene/ardelene. 

Încercăm să organizăm biblioteca, astfel încât cărţile pe care le avem din achiziții 
(un fond de referință cu toate dicționarele importante ale literaturii române, dar și 
maghiare), însă și din donaţii de la scriitori să poată fi folosite, sala de lectură să chiar 
funcţioneze. Fondul de carte este la ora aceasta de peste 15.000 de volume. 
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Precizare 
Volumul de față cuprinde amintiri și evocări legate în primul rând de viața 

Filialei clujene și de revista Almanahul literar/ Steaua. Am încercat să-i includ cu 
mărturii, direct ori indirect, pe cei care s-au aflat la cârmă de-a lungul anilor, fiindcă 
erau mai mari șansele să obțin detalii care să suplinească subțirimea arhivei păstrate.  

Pentru Filiala Cluj a USR: Nagy István, Ion Brad (când Nagy István este 
suspendat fiind suspectat de simpatii horthyste), D.R. Popescu, Ion Vlad, Liviu 
Petrescu (când el se află în Statele Unite, îi ține locul Mircea Opriță), Constantin 
Cubleșan și Irina Petraș. Au mai avut funcții de conducere Ion Oarcăsu, Dumitru 
Mircea, Teofil Bușecan, Mircea Zaciu, Augustin Buzura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am adăugat și alte texte, care aduc informații dinspre Societatea Culturală 
Lucian Blaga, revistele din zona Filialei (în primul rând, Tribuna, cu o istorie strâns 
împletită cu a Filialei și cu cea a Stelei; apoi, Apostrof și Poesis, care aniversează 
anul acesta 30 de ani de existență, și Echinoxul – care și-a sărbătorit anul trecut 
semicentenarul), reprezentanțele din Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, viața 
literară din Sălaj. Despre revistele maghiare și viața literară din jurul lor din această 
perioadă, scrie Cseke Petér. 
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Pentru revista Almanahul literar/ Steaua, am ales texte de ori despre: Miron 

Radu Paraschivescu, Geo Dumitrescu, A.E. Baconsky, Aurel Rău, Adrian Popescu, 
Ruxandra Cesereanu.  

 
Cronologia înșiră datele cele mai importante, cu mai multe detalii din 2005 până 

în prezent, când am avut totul sub control direct; arhiva întreagă se poate consulta 
ușor pe site.  

Volumul are și câteva necesare ilustrații, dar el va fi completat, cum am mai 
spus, cu albumul Viața literară în imagini care va fi lansat la toamnă. 

 
Cum volumul va fi postat și el la secțiunea Editoriale (pe site), orice 

completări/îndreptări sunt binevenite. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMINTIRI, EVOCĂRI 
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ION BRAD 

 

SECRETAR AL FILIALEI CLUJ  

A UNIUNII SCRIITORILOR  

(1953-1955)  
 
 

– În ce context aţi ajuns să îndepliniţi funcţia de secretar al Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor?Aveaţi doar 24 de ani, abia terminaserăţi facultatea şi aveaţi 
doar un volum publicat, Cincisutistul (1952)?  

– Atunci am devenit şi membru al UTM-ului, făcându-se abstracţie de 
„dosarul” meu de fiu de ţărani „mijlocaşi”, ca să nu mai vorbim de căsătoria mea 
cu fiica unui fost deţinut politic. Pesemne era nevoie de un tânăr scriitor român, 
printre bătrânii ilegalişti maghiari, foşti muncitori (Nagy István, Asztalos István, 
Horváth István), iar acesta nu putea fi A.E. Baconski, deoarece era fiu de preot 
refugiat din Basarabia, iar Clara (n. Popa), soţia lui, era fiica unei familii de 
chiaburi din Vânju-Mare, Oltenia. George Munteanu, refugiat din Basarabia, 
fusese exclus din Partid. Aşadar, nu eram eu de vină că ajunsesem la Filială în 
locul lor sau al nu ştiu cui, şi de aceea mi-am luat rolul în serios, fără să fiu 
împiedicat de preşedintele Nagy István, care era şi el suspendat, temporar, din 
partid, până la lămurirea unor poveşti încurcate despre comportarea lui şi a altor 
ilegalişti în timpul ocupaţiei horthyste. El avusese succes publicând, în celebra 
colecţie, „Biblioteca pentru toţi”, romanul La cea mai înaltă tensiune. Primise şi un 
premiu de stat, fiindcă răspundea la exigenţele teoriei „romanului muncitoresc”, 
teorie predată şi la facultate (ex. Drum fără pulbere, de Petru Dumitriu), dar pe 
larg dezbătută în presă, o sarcină permanentă pentru toţi scriitorii. Atunci mi-am 
amintit că, la Pănade, luasem împrumut, de la parohul Ioniţă Brad, colecţia 
revistei Luceafărul, din anul 1913, la care fusese abonat, unde apăruse, în 
foileton, romanul Arhanghelii, în ţesătura şi ramele căruia se aflau implicaţi şi 
„băieşii”, minerii Munţilor Apuseni. Aşa că, împlinindu-se 40 de ani de la apariţia 
acestui vechi „roman muncitoresc”, i-am propus lui Nagy să o sărbătorim şi la 
Filială. Surprins de constatarea că bătrânul preot român le-a putut-o lua înainte, 
mi-a zis: „Dacă se aprobă la partid!”. Ideea mea îl încântase şi pe Mircea Zaciu, 
asistent la catedra preluată de Ion Breazu, după moartea lui D. Popovici, în 
decembrie 1952. M-a sfătuit şi el să ne adresăm mai întâi lui Teofil Buşecan, la 
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Regionala PMR, care mi-a răspuns, ca un vrednic fiu de muncitori maramureşeni 
şi aspirant la genul dificil al romanului, că va susţine mai sus, la tov. Tompa, iar 
dacă acesta nu va aproba, este gata să meargă până la „tov. prim”, Dejeu. În 
timp ce aşteptam acest aviz şi Mircea Zaciu se pregătea să-şi redacteze 
comunicarea, fără să le cerem părerea Baconskylor, ne-a venit în ajutor moartea 
lui Iosif Vissarionovici Stalin, dar, pe de altă parte, ne-a şi amânat cu vreo două 
luni planul. Eram toţi chemaţi la pomenirea marelui dispărut. Una din oglinzile 
acelui moment de doliu, dar şi de trezire în adânc a spiritului multor năpăstuiţi de 
dictatura lui, o avem în nr. 3, martie, 1953, al revistei Almanahul literar […] În 
atmosfera aceasta am pregătit şi, până la urmă, în primăvară, am sărbătorit, cu 
întârziere, şi cei 70 de ani ai lui Ion Agârbiceanu, neglijaţi în toamna lui 1952, şi 

împlinirea a 40 de ani de la 
apariţia romanului său 
„muncitoresc”, Arhanghelii. 
Am mai evocat, pe larg, 
emoţiile pe care le-am avut 
până la aprobarea tuturor 
acţiunilor, inclusiv de la 
Bucureşti, prin Mihai Beniuc, 
de la Răutu, Chişinevischi, 
Miron Constantinescu, şefii 
propagandei oficiale. Dar 
ne-am dat seama că, în 
cazul lui Ion Agârbiceanu, 
atunci şi mai târziu, peste 
ideologi intervenise discret şi 
Dr. Petru Groza, care-l 
cunoştea încă din primele 
Parlamente ale României 
Mari, pentru realizarea 
căreia militaseră amândoi. 
Favorabil i-a fost şi Mihail 
Sadoveanu, preşedintele 

Uniunii Scriitorilor. Celelalte emoţii veneau chiar din partea sărbătoritului, temător 
ca nu cumva să-l proclamăm comunist, fiindcă toată lumea ştia că a fost popă, ca 
şi Gala Galaction, şi că el nu doreşte nicio slujbă, cel mult, dacă se poate, o 
pensie. Cu vestea bună adusă de mine de la Bucureşti şi cu asigurarea lui 
Mircea Zaciu că el va vorbi ca un istoric literar, nu altfel, bătrânul se uită lung la 
cei doi imberbi, Zaciu de 25 de ani, eu de 24, ascunşi greco-catolici, în curs de 
îndoctrinare marxistă, apoi, ceva mai încrezător, şi-a dat consimţământul pentru 
adunarea de la Filială. În prealabil, m-am dus şi la Clinica 2 Medicală – „a lui 
Goia”, cum se spunea –, unde era internat Emil Isac, ca să evit orice fel de 
reproşuri ulterioare sau comentarii maliţioase. N-a fost cazul. Dimpotrivă. Lui 
Zaciu nu-i ceruseră cei de la judeţeană să-i vadă „referatul”, nici cei de la 
Bucureşti, cu atât mai puţin eu. În ziua şi la ora stabilită, înainte de amiază, 

Nagy István între colegi 
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oaspetele venise îmbrăcat în redingota lui neagră, în contrast cu barba albă, 
peste faţa îmbujorată, cu bastonul înalt, ca o cârjă episcopală, însoţit doar de fiica 
sa, Uca, de la Biblioteca Universitară. De la partid – doar Teofil Buşecan. De la 
Universitate – nimeni, nu mai ştiu de ce. Probabil dintr-o rezervă oficială, încă 
prezentă. Dintre scriitori români, lipseau doar Lucian Blaga şi „cerchiştii”. 
Maghiarii, toţi, în frunte cu bătrânul „transilvanist” Koos Károly, cu mustăţile lui 
enorme (el fusese, în 1911, trimisul unui ziar clujean la serbările jubilare ale 
ASTREI de la Blaj) şi toţi confraţii mai tineri, prozatori, poeţi şi critici, mulţi dintre ei 
provenind, ca şi noi, din satele şi târgurile ardelene. Înconjurat de atâta lume, Ion 
Agârbiceanu făcea eforturi vizibile să-şi stăpânească emoţiile. Eu îl observasem 
de lângă el şi Nagy István, de la măsuţa prezidiului (lunguiaţă, acoperită cu 
pânză roşie), la început crispat, apoi, pe măsură ce Mircea Zaciu îşi desfăşura 
ampla şi calda lui evocare, tot mai topit în curiozitatea generală a sălii, surprinsă 
de vastitatea operei agârbicene, ce număra peste 60 de cărţi, toate inspirate din 
teme „majore” – alt poncif al epocii –, din aspecte sociale şi morale 
„semnificative”. Aplauzele prelungite ale sălii îl copleşiseră pe scriitor. A mulţumit 
sobru, strângându-i mâna puternic lui Mircea Zaciu, apoi preşedintelui Nagy 
István şi mie. „Referatul” lui Zaciu a devenit apoi schiţa unei teze de doctorat 
(1967), dar, mai întâi, prima lui carte, Ion Agârbiceanu, publicată la ESPLA, pe 
care am primit-o cu această dedicaţie: „Lui Ionu, în amintirea unei nopţi îngheţate 
de iarnă, care ne-a legat pentru totdeauna. Mircea, Cluj, 30. VIII. 55.” Merită să-i 
recitim filele de început, în care se întrevede nu doar mâna criticului, ci şi a 
prozatorului Mircea Zaciu: „Uneori, străbătând cu trenul Câmpia Transilvaniei, te 
întrebi de unde a izvorât cununa peisajelor lui Coşbuc, farmecul «scrisorilor» lui 
Codru-Drăguşanu sau râsul himeric al lui Budai-Deleanu? Peisajul e mai 
degrabă ursuz şi tălăzuirea monotonă a dealurilor – cu cât te apropii de Cluj – tot 
mai tristă. În severitatea lui ordonată, în simetria arăturilor şi caselor, adunate 
cuminţi în jurul bisericilor vechi, tabloul îţi aduce în minte mai degrabă siluetele 
didactice ale Şcolii Ardelene. Cerul e mai mult înnorat aici şi istoria înnegurată 
apasă greu aceste meleaguri frământate. Şi totuşi, de unde izvorăşte deodată 
simpatia pentru acest peisaj, prin nimic strălucitor? Dar, călătorind cu trenul, n-ai 
să înţelegi măreţia peisajului ardelean, fiindcă el ţi se prezintă de fiecare dată 
fărâmiţat şi, în locul priveliştii grandioase a lanţului de munţi, nu-ţi oferă decât 
întunericul unui tunel. Din avion, toată frământarea istorică a Transilvaniei ţi se 
dezvăluie deodată, încremenită în valurile de piatră ale uriaşei ei mări. Acum 
privirea se poate plimba în voie, de la ţinuturile păduroase ale nordului – mândre 
şi libere –, către Câmpia tristă şi măturată de vânturi uscate, spre Munţii Apuseni, 
roşi de ploi şi mizerii seculare sau, mai jos, către luncile fertile ale Târnavelor şi 
Mureşului. Acum nu mai e o monotonă tălăzuire de dealuri sterpe, ci o 
extraordinară expoziţie a celor mai diverse aspecte ale naturii, peste care omul 
de azi aruncă un ochi uimit, înţelegând abia acum de ce numele lui 
Budai-Deleanu, Codru-Drăguşanu, Slavici, Coşbuc, Iosif, Rebreanu, Emil Isac, 
Pavel Dan, Mihai Beniuc sau Ion Agârbiceanu au, fiecare, o altă rezonanţă, în 
fiecare din scriitorii pe care pământul acesta generos i-a dăruit literaturii noastre, 
e închis tumultul luptelor unei epoci, şi-n fiecare din ei zace lumina unui alt colţ 
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din peisajul natal. Iar laolaltă, ei recompun acea fabuloasă privelişte pe care 
singur Bălcescu a reuşit să o exprime în cuvintele unui poem de slavă adresat 
pământului Transilvaniei.” (Mircea Zaciu, Ion Agârbiceanu, ESPLA, Bucureşti, 
1955, p. 3-5). Iar după această „captatio benevolantiae” urma intrarea în materia 
propriu-zisă a „referatului”: „Luminile şi umbrele trecutului ardelean trăiesc intens 
în opera lui Ion Agârbiceanu. Cărţile lui evoluează, ca într-o transhumanţă 
literară, de la ţinuturile de miazăzi, bogate în grâne şi revărsări de ape, către 
regiunile aspre ale Ţării Moţilor, unde viaţa descoperă privelişti tragice. […] Nu 
mai continui, ca să evităm caracterul prea monografic al acestei evocări. Dar nu 
mă pot abţine să nu amintesc câteva consecinţe ale reuşitei noastre iniţiative. 
Mai întâi să propunem, chiar să insistăm pentru reeditarea lucrărilor sale, 
începută târziu şi timid. Apoi, să propunem să i se acorde şi lui Ion Agârbiceanu o 
„pensie de merit” – în valoare de 2000 lei –, de care mai beneficiau Sadoveanu, 
Galaction, Bacovia, Sorbu, mai târziu şi Arghezi. Să fie reprimit la Academie, să 
fie decorat şi să i se dea înapoi casa personală, naţionalizată abuziv. Pentru 
acest ultim aspect, fusesem presat să insist după o întâmplare nenorocită din 
Ajunul Crăciunului acelui an, 1953. După tradiţie, familia Agârbiceanu tăiase un 
porc şi ţinea să coacă în 
cuptor şi colacii tradiţionali, 
să-i împartă copiilor 
colindători. Dar, cum, la 
parter, avea ca chiriaş un 
ofiţer, nu de securitate (aceia 
îl urmăreau nevăzuţi, 
conform dosarelor de la 
CNSAS), în clipa în care 
scriitorul porni să ațâțe focul, 
respectivul „revoluţionar” l-a 
luat de gât, înjurându-l în 
toate felurile şi ameninţân-
du-l. Aşa că ne-am trezit, 
spre amiază, la Filială, cu 
venerabilul scriitor şi fost 
protopop al Clujului, gâfâind, 
congestionat la faţă. Livia, 
secretara noastră, i-a dat un 
pahar de apă, iar eu, în faţa 
sa, l-am sunat la Regională 
tot pe Teofil Buşecan, care, 
înţelegând anomalia, şi-a 
alertat probabil şefii. Iar 
aceştia, pe căile lor specifice, 
l-au potolit momentan pe chiriaşul contondent, care continua, totuşi, să se uite 
urât la bătrânul obligat să măture zăpada, abundentă în acel an. Cele vreo 30 de 
scrisori, primite de la Ion Agârbiceanu, după plecarea mea, în toamna lui 1955, la 

Cornel Regman, Ion Brad, Mircea Zaciu 
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Bucureşti, se refereau aproape toate la problema casei, cu greu scoasă de la 
naţionalizare. […] Congresul Uniunii Scriitorilor, agitat, răscolitor, la care doar 
cordul mai puternic şi firea lui Tudor Arghezi puteau face faţă, aducea o strălucire 
nouă, de bun augur pentru noi toţi. Toate relaţiile mele, literare şi nu numai, au 
continuat până la sfârşitul vieţii lui Ion Agârbiceanu, şi după aceea, cu familia sa. 
Din multele sale scrisori, mai reproduc aici doar cea trimisă la 5.X.’62: „Iubite 
domnule Brad, Trecând cu bine peste impresionanta cinstire ce mi-aţi 
organizat-o, vin să-ţi mulţumesc din toată inima pentru tot ce ai făcut şi personal 
pentru mine, şi pentru frumoasa apreciere a scrisului meu, făcută în „Gaz[eta] 
lit[erară”] şi alte publicaţii. Îţi doresc ani mulţi cu sănătate şi spor la muncă! Al 
d-tale cu stimă, Ion Agârbiceanu” (op. cit., p.). Într-adevăr, a fost o adevărată 
sărbătoare pentru Clujul care-l iubea şi cinstea cum se cuvine. Am participat, 
împreună cu Mihai Beniuc, eu citind acolo poezia ce i-o dedicasem, Fântâni şi 
stele. În 1982, când apărea, la Editura Dacia, volumul Ceasuri de seară cu Ion 
Agârbiceanu, o carte gândită şi alcătuită admirabil de Mircea Zaciu (în care 
figurau 52 de nume care-l cinsteau, pe marele prozator, printre care: Geo Bogza, 
Al. Rosetti, Ionel Pop, Ion Vlasiu, D.R. Popescu, D. Micu, Mircea Veroiu, Ana 
Blandiana, Ioan Alexandru, Augustin Buzura, Iorgu Iordan, Ion Vlad, Eugen 
Simion, N. Steinhardt, Monica Lazăr, Livius Ciocârlie, Ion Vartic, Ion Pop, Şerban 
Foarţă, Marian Papahagi, Aurel Sasu şi Rosa del Conte), a fost inclusă şi 
evocarea mea, Cu treizeci de ani în urmă, trimisă de la Atena. Cartea o primeam 
tot acolo, cu dedicaţia: „Pentru Didi, Lia şi dragului meu Ion Brad, în amintirea 
marelui nostru Bătrân, care ne-a înfrumuseţat anii tinereţii, cu prezenţa lui 
exemplară, în amintirea, de asemenea, a luptei noastre comune de a-l repune pe 
locul meritat în constelaţia prozei naţionale, dragostea frăţească a lui Mircea 
Zaciu. Bucureşti, oct. 82.” […]  

Şi acum, telegrafic, alte momente clujene din acei ani. Când se pregătea, la 
Bucureşti, Festivalul Mondial al Tineretului, încă din primăvara anului 1953, am 
trimis şi eu la concursul literar, dedicat evenimentului, poezia Un dar festivalului, 
distinsă cu o diplomă de onoare. Ea a însemnat invitarea la festival, împreună cu 
soţia (prima ei vizită la Bucureşti), precum şi obligaţia de a scrie, pentru Almanah şi 
alte publicaţii, despre acea oglindă uriaşă a tineretului lumii, doritor şi sincer luptător 
pentru pace. […] Reuşita de la concursul din 1953 m-a îndemnat să particip şi la 
un concurs similar, în preajma Congresului Mondial de la Varşovia, din 1955. Deci, 
tot poezia, într-un fel, m-a ajutat să ajung şi în Polonia, renăscută şi ea cu greu din 
ruinele ocupaţiei şi ale războiului. Am participat chiar, spre surprinderea mea, ca 
„invitat de onoare”, alături de Lucia Sturdza-Bulandra, George Vraca, Marcel 
Breslaşu, Angelica Rozeanu, campioană mondială la ping-pong, care o făcea 
geloasă, prin toalete, pe marea artistă. Zile emoţionante, intens colorate, care ar 
merita şi ele un popas mai larg. Mai ales că, atunci, la Festival, s-a consacrat Marin 
Constantin, dirijorul şi directorului Corului UTM, devenit mai târziu celebrul 
„Madrigal”, sărbătorit zilele acestea la semicentenar. Cu el făcusem, în vara anului 
1956, prima vizită la Roma, tot ca tineri intelectuali militanţi pentru Pace. La 
Varşovia, cred că au pus ochii pe mine, ca să mă mute din Cluj la Bucureşti, Pavel 
Ţugui, şeful Secţiei de Cultură şi Artă al CC al PMR, ca şi Virgil Trofin, 
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prim-secretar al CC al UTM, organizaţie din care făceam parte. El m-a făcut să 
înţeleg că are nevoie de un tânăr ca mine, să activeze la centru, printre tinerii 
scriitori şi artişti. M-a întrebat dacă sunt şi membru de partid, dar eram încă doar 
„candidat”. În acel an, relaţiile mele cu foştii colegi de la Almanah, acum „stelişti”, 
mai ales cu soţii Baconsky (care n-aveau copii când începusem eu să mă laud cu 
fiica mea, Lia), se cam răciseră, ei devenind şi mai maliţioşi, pe toate planurile. De 
aceea am acceptat invitaţia de a pleca din Cluj. Era şi după moartea lui Emil Isac, 
atât de drag inimii mele, ca o icoană a vechiului Cluj. Şi apoi, de ce să nu recunosc, 
că, la Filială, după succesul prelungit şi benefic în readucerea lui Ion Agârbiceanu 
la pulsul viu al lumii literare, suferisem o înfrângere categorică în tentativa de a 
organiza ceva similar şi în „cazul” Lucian Blaga. Am evocat, iarăşi, de mai multe 
ori, întâlnirea, în sfârşit personală (promisă încă din 1949 de Dumitru Micu, dar 
nerealizată, după plecarea lui din Cluj), cu geniul „mut ca o lebădă”, dar atât de 
elocvent în intimitatea scrisului şi a unor convorbiri, oricât de controlate erau ele, în 
acei ani, de securiştii foarte răutăcioşi faţă de poetul, filosoful şi diplomatul a cărui 
personalitate deranja nulităţile şi adversarii timpului. Nu doar în perioada 
comunistă, ci şi înainte de 1948. Neuitată rămâne ziua de 23 iulie 1954, când mă 
pregăteam să plec la Bucureşti, pentru a pune în mişcare un mecanism mult mai 
complicat decât cel reuşit pentru Ion Agârbiceanu. De aceea, m-am gândit să 
pornesc de la un gest mai simplu, aproape de natură administrativă: obţinerea unei 
pensii majorate, nu imediate, ci peste un an, când Blaga ar fi împlinit 60. Ştiam, de 
la Cornel Regman, încă prezent la Cluj, că, deşi primea unele avansuri băneşti, 
pentru traducerea lui Faust sau retribuţii pentru alte tălmăciri din lirica universală, 
banii lipseau mereu familie Blaga, mai ales că soţia sa, Cornelia, era din ce în ce 
mai bolnavă. În genere, viaţa era destul de scumpă şi alimentele greu de procurat, 
când leafa lui nu depăşea, cred, cele 700 de lei pe care-i primeam eu de la Filială. 
Îi trimisesem vorbă, prin Uca Agârbiceanu, că doresc să-i fac acea vizită şi a doua 
zi m-a primit. Am urcat sfios scările impresionante ale „Bibliotecii universitare”, 
unde era adăpostită atunci şi Biblioteca Filialei Academiei, adică fosta mare 
Bibliotecă Centrală din Blaj, salvată de la pieire şi intrată, după câţiva ani, în grija lui 
Lucian Blaga. Avea acolo un birou destul de mare şi liniştit (azi îi poartă numele), 
unde îşi desfăşura cercetările speciale despre Iluminismul transilvan, comandate 
de Bucureşti, şi unde îşi primea cunoscuţii, ferindu-se de necunoscuţi. (Acum, când 
s-au deschis numeroasele dosare de urmărire a Securităţii, s-a putut observa că 
rapoartele cele mai amănunţite şi uneori mai mizerabile erau redactate nu de 
necunoscuţi, ci...) Era o zi luminoasă şi liniştită, după amiaza. Forfota obişnuită a 
studenţilor şi cititorilor se potolise odată cu vacanţa de vară. M-a întâmpinat lângă 
biroul încărcat de cărţi şi manuscrise, ridicându-se de pe o sofa, unde se odihnea 
zilnic, după prânz, o jumătate de oră. Parcă jenat de această împrejurare, după ce 
mi-a întins mâna, cu o căldură sobră, neteatrală, a ţinut să-mi spună, înainte de 
orice, următoarele: „Vezi, Ion Brad (nu mi-a spus „tovarăşe” sau „domnule”), am 
învăţat demult că trebuie să-i furi zilei şi o jumătate de oră de odihnă. Orice gânduri 
şi necazuri ai avea, trebuie să stai întins, cu ochii închişi, încercând să nu te 
gândeşti la nimic, ca şi când n-ai exista. Odihnă extraordinară, atât de necesară 
sistemului nostru nervos!” Această preocupare pământească, acest ton neaşteptat 
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de apropiat m-au ajutat să-mi depăşesc mai uşor pragul emoţiilor. Mă privea, din 
când în când, cu ochii aceia mari, iscoditori, pe sub sprâncenele păduratice. Dar 
îmi vorbea mai mult uitându-se în lumina ferestrei uriaşe, ca într-un lac inundat de 
soare. Era fericit şi emoţionat că prietenul şi ocrotitorul său, istoricul academician 
Constantin Daicoviciu, descoperise la Cetăţile Dacice, din Munţii Orăştiei, o 
cărămidă cu sigiliul Decebalus per Scorilo. Pentru Lucian Blaga, autorul lui 
Zamolxe şi al atâtor poeme şi studii dedicate perioadei dacice, mitologiei şi istoriei 
acestor strămoşi îndepărtaţi, descoperirea lui Daicoviciu dobândise proporţii uriaşe. 
Omul de ştiinţă, care dubla strălucit poetul, primea o confirmare nedezminţită a 
intuiţiilor sale în legătură cu limba vorbită de daci. Ştia, mi-am dat seama, să se 
bucure cu adevărat, ca un copil, de tot ce putea aduce lumină în istoria noastră 
naţională, atât de lipsită, pentru anumite epoci, de documente. Cine-i cunoaşte 
bine opera de filosof al culturii, al permanenţei noastre pe aceste plaiuri mioritice, 
îşi dă seama din ce adâncuri tulburătoare ţâşnea sentimentul acesta curat, filtrat 
prin toate straturile unei conştiinţe dramatice. Conştiinţă care-l făcea uneori distant, 
chiar polemic, chiar cu Emil Cioran, filosoful de la Paris, al tuturor contradicţiilor şi 
tăgăduirilor. Nu-mi mai amintesc bine tot ce m-a întrebat şi ce i-am răspuns în acea 
după-amiază. I-am simţit, însă, în toate, dorinţa de a afla ce ne preocupă pe noi, 
cei tineri, deşi unele opinii le cunoştea de la „steliştii” care începuseră să-l viziteze 
şi să-l publice. Îl bucuraseră gândurile mele, dar se arăta sceptic în legătură cu 
vizita mea la Bucureşti. Ştia el de ce, mai bine decât mine. Dar, din ziua aceea, am 
păstrat într-o ramă sufletească de aur această dedicaţie pe volumul său de Poezii, 
din 1942: „Lui Ion Brad – cu bucuria nespus de rară de a fi întâlnit uniţi în aceeaşi 
fiinţă un poet şi un om”. Un sigiliu poate mai puţin meritat atunci, când abia îmi 
apăruse volumul inegal, Cu sufletul 
deschis, primit cu o generozitate 
asemănătoare şi de G. Călinescu. 
[…]  

 
– Încă o întrebare legată de 

funcţia avută atunci. Nu eraţi timorat 
de renumele scriitorilor consacraţi, 
care erau în subordinea Dvs.?  

– Fiindcă îi cunoşteam şi 
admiram pe toţi trei (Emil Isac, Ion 
Agârbiceanu, Lucian Blaga), nu mă 
simţeam deloc timorat de numele şi 
de personalitatea lor. Când eşti atât 
de tânăr, admiraţia te scuteşte de 
sfială, de prea multă timiditate. Mai 
cu seamă că niciunul nu venea pe la 
Filială, cu excepţia celor două vizite 
ale lui Ion Agârbiceanu, despre care 
am mai vorbit. Aşa că, de la bun 
început, m-am considerat şi eu, în 

Ion Brad, Victor Felea, Mircea Zaciu, Aurel Rău 
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mod firesc, colaboratorul şi subalternul lor. Şi în această calitate am încercat – şi 
uneori am reuşit – să le fiu de folos. Am avut norocul ca şi superiorul meu 
ierarhic, prozatorul maghiar Nagy István, să nu mă considere un simplu 
subaltern, să nu mă împiedice în acţiuni şi iniţiative solitare, favorabile întregii 
obşti, chiar dacă aceasta era majoritar maghiară. De ajutor mi-a fost şi colegul 
Ion Oarcăsu, clujean mai vechi şi cu bune relaţii printre toţi scriitorii. De 
asemenea, secretara tehnică, Livia, care se aşeza, astfel, în fruntea tuturor 
secretarelor pe care mi-a fost dat să le am de atunci încolo, în ţară şi străinătate, 
până la ultima şi regretata Lia, de la direcţia Teatrului „Nottara”. Unele dintre ele 
mi-au bătut la maşină nu doar textele oficiale, ci şi poeziile, chiar şi romanele şi 
piesele de teatru. Banii câştigaţi în plus le prindeau bine, lefurile lor fiind 
întotdeauna nedrept de mici. Şi-apoi, să nu uit: o secretară inteligentă şi harnică, 
aşezată în anticameră, cu mai multe telefoane în faţă, rezolva cel puţin jumătate 
din problemele protocolare, ca să nu se supere prea mulţi dintre solicitanţii unor 
întâlniri, ca să nu le zic, ca în diplomaţie, audienţe. Le spun toate acestea ca fost 
„nomenclaturist” – cum se zice acum –, la 24 de ani, dar numai în calitate de 
scriitor şi om de cultură, „activist în domeniu”, până la 60 de ani, când am ieşit la 
pensie, la cerere, sătul de prea multele obligaţii, unele din ce în ce mai penibile şi 
nefireşti.  

Fragmente din Ilie Rad, Convorbiri cu Ion Brad, Editura Eikon, 2013 

 

DOMNUL PREŞEDINTE  
 

Aşa m-am obişnuit să-i spun lui DUMITRU RADU POPESCU începând cu 
vara neobişnuită, şi pentru el şi pentru mine, a lui 1981. Atunci, după cea mai 

D.R. Popescu, Mircea Tomuș, Aurel Rău 
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agitată Conferinţă a confraţilor, a fost ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Înainte 
de-a evoca unele amănunte mai puţin cunoscute ale acelui moment, ţin să 
amintesc faptul că-l cunoşteam pe D.R. mai de mult, de la Cluj. Era încă student 
la Medicină (1953-56) înainte de-a pleca eu de la revista „Steaua“. Acolo, în 
redacţie, potrivit tradiţiei lansate de A.E. Baconsky, şi prozatorilor li se spunea 
„poete“. Aşa că şi lui D.R. i se potrivea acest apelativ, dacă ne gândim că 
debutase cu versuri în ziarul „Crişana“ din Oradea (prin 1953 avea 17 ani!), dar 
mai ales că, încă de la primele sale proze, amestecul de real şi fantastic, de 
luciditate şi vis, crea un halou de poezie frustă, ciudată, originală, inconfundabilă. 
[…] Revenind la corespondenţa nu prea bogată dintre mine şi „domnul 
preşedinte“ (mai zgârcit cu „scrisorile“ şi mai generos cu „scrierile“), prima misivă 
pe care am păstrat-o era expediată, în 1970, de la Cluj, cu antetul revistei 
„Tribuna“, a cărei conducere o preluase de la Dumitru Mircea. Scrisă de mână, 
cu un pix de culoare roşie, scurtă şi la obiect, o primeam la Comitetul de Stat 
pentru Cultură şi Artă, în calitatea de prim-vicepreşedinte: Stimate tov. Brad, Ţin 
să vă mulţumesc pentru aprobarea pe care ne-aţi dat-o în legătură cu deplasarea 
maşinii în perioada abonamentelor — şi să-mi exprim regretul de-a fi fost prea 
expeditiv în formularea rugăminţii noastre de-a ne aproba numirea tov. Victor 
Felea în postul de redactor-şef adjunct. Sper că aceasta nu va afecta bunele 
noastre relaţii de colaborare, drept pentru care vă aşteptăm cu versuri, traduceri 
şi cu tot ce condeiul ştie să cânte. Cu stimă, D.R. Popescu. 

În locul acelor „cântece de condei“, mi-aduc aminte că-i trimisesem prin 
colegul Dumitru Ghişe (ei se cunoşteau bine din perioada când lucraseră 
împreună în redacţia „Stelei“) primele 60 de pagini corectate din evocarea Emil 
Isac, un tribun al ideilor noi. Îl rugam ca, dacă dorea să publice în „serial“ o parte 
din lucrare, era bine ca Mircea Zaciu sau Ion Vlad s-o prefaţeze. Fotografii 
destule găseau la Bubi Isac, a cărui soţie răspundea de casa memorială a 
poetului.[…] După ce am ajuns la Atena, primeam felicitări de Anul nou, unele din 
partea sa şi a familiei, altele semnate împreună cu ceilalţi colegi din conducerea 
Uniunii Scriitorilor, ca vicepreşedinte. […]  

În sfârşit, să revin la momentul din care am început să-i spun lui D.R. 
Popescu „domnule preşedinte“. 

Era în ziua de 26 iunie 1981, când primisem telegrama să plec de la Atena 
la Bucureşti. Nu ştiam că plecarea aceea, în principiu pentru a participa la 
„plenara de vară“ a CC-ului era să fie una dintre cele mai importante din viaţa 
mea. De ce? Nu fiindcă se analizau acolo, cu cifre uneori umflate, „realizările“ 
unei jumătăţi de an dificil mai ales în domeniul industrial, iar în cadrul acestuia, în 
industria constructoare de maşini, afectată de subiectivism şi megalomanie, nici 
fiindcă trebuia să ascult iar, în direct, criticile dure, gălăgioase ale lui Ceauşescu, 
o moară care începuse să macine în gol, şi autocriticile formale sau 
înspăimântate ale miniştrilor şi primilor-secretari vizaţi. Nu, nu pentru spectacolul 
acesta repetat automat şi trist pentru un intelectual şi un diplomat obişnuit cu 
spectacole de teatru public mai autentice, cum erau cele greceşti. Nu. Pentru 
mine devenise importantă acea plenară fiindcă, într-o pauză, cineva a anunţat la 
microfon că „tovarăşii Titus Popovici şi Ion Brad“ sunt invitaţi urgent la „tovarăşul 
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Manea“. Numele acesta îmi era apropiat, fiind purtat de un om pe care îl 
cunoscusem încă de la mutarea mea din Cluj la Bucureşti, în toamna lui 1955, 
când „tovarăşul Manea“ era şeful protocolului CC al UTM. Mai târziu devenise 
şeful de cabinet al lui Nicolae Ceauşescu, omul care-i cunoştea cel mai bine 
firea, programul, orele liniştite şi cele agitate, hachiţele, de care ţinea cont când 
programa vizitele la „şef“. 

Anunţul trezise rumori în sala de şedinţe, toată lumea căutându-l din priviri 
mai întâi pe Titus, personaj mult mai cunoscut şi popular decât mine, pentru 
cărţile şi mai ales pentru filmele de pe ecrane, multe realizate cu Sergiu 
Nicolaescu, şi serialele de la televiziune. Dar Titus tocmai lipsea, plecase, 
probabil, să prânzească acasă, la Capşa sau la Athénée Palace, cu vreun 
prieten scriitor venit din provincie. A doua zi începea conferinţa pe ţară a Uniunii 
Scriitorilor, eveniment mai important ca o „plenară obişnuită“ a CC-ului, mai ales 
într-o perioadă agitată, politic şi ideologic, pe plan intern şi extern. Aşa că, rămas 
singur, fără Titus, m-am îndreptat spre „tovarăşul Manea“, bănuind de ce sunt 
chemat de şeful partidului şi al statului. Ceauşescu era preocupat, în acele zile, 
ca în locul lui George Macovescu, căzut în dizgraţie, să fie ales preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor tot un membru al Comitetului Central. Era ambiţia lui, dar mai 
ales a Elenei Ceauşescu, controlorul suprem al „cadrelor“, de a pune în fruntea 
tuturor uniunilor de creaţie „oameni de încredere“, adică membri ai CC-ului. Bietul 
Macovescu, fostul meu şef, ca diplomat! El plătea atunci consecinţele, aproape 
fireşti, ale complexului său de scriitor mărunt, pus să dirijeze, în locul unui 
Zaharia Stancu, bonzii literaturii române, complexul unui fost reprezentant al 
dogmatismului stalinist, trecut, din convingere sau numai din oportunism, la 
atitudini de diplomat liberal, într-o perioadă când Ceauşeştii strânseseră 
„şurubul“, sub presiunea străinătăţii, mai ales a „Europei Libere“, cu atacurile ei 
tot mai virulente. 

De la sala de şedinţe, până la „Cabinetul 1“, m-a întâmpinat Ilie Rădulescu, 
mutat de la Externe în funcţia de secretar al CC, responsabil cu problemele 
culturii. Fricos, speriat şi de umbra lui, cum îl ştiam mai de mult (mai ales din 
episodul nefericit cu spectacolul „Revizorul“ şi urmările lui), acesta a ţinut să-mi 
şoptească de ce mă chema Ceauşescu, sfătuindu-mă ca nu cumva să vorbesc 
despre „taberele“ care urmau să se înfrunte la Conferinţa Scriitorilor, să nu 
trădez, adică, secretele lui Polichinelle, cunoscute de tot târgul Bucureştilor. „Vom 
vedea ce mă întreabă“, i-am răspuns. 

Am aşteptat cât am aşteptat în biroul lui Constantin Manea, până când el a 
socotit că se terminase „odihna Tovarăşului“. M-a anunţat. M-a introdus în biroul 
uriaş, în care mai fusesem ultima oară înainte de a pleca ambasador în Grecia, 
în octombrie 1973. Mă îndreptam emoţionat spre măsuţa din faţa biroului 
încărcat de dosare şi cărţi — primea toate exemplarele de semnal de la edituri — 
gândindu-mă la riscul de a fi rechemat de la Atena ca să ajung din nou în 
„viesparul“ de la Uniunea Scriitorilor, care îmi mâncase sănătatea, timp de trei 
ani, într-o perioadă poate mai puţin contradictorie decât cea din 1981. 

Nu mi-a întins mâna, m-am aşezat şi m-am trezit că mă întreabă: „Tu ce 
mai faci?“ „Cum ştiţi — i-am răspuns — mă străduiesc, la Atena, să punem în 
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aplicare hotărârile pe care le-aţi stabilit cu Karamanlis, mai ales în domeniul 
economic...“ „Bine, dar acum să ştii că ne-am gândit să candidezi şi tu la 
preşedinţia Uniunii Scriitorilor...“ „Vă mulţumesc, tovarăşe preşedinte — m-am 
grăbit să-i răspund — dar eu nu cred că am vreo perspectivă să fiu ales...“ S-a 
uitat curios la mine: „De ce?“ „Fiindcă eu nu aparţin nici uneia din bisericuţele de 
la Uniunea Scriitorilor. Ei îşi aleg preşedinţii înainte de vot...“ Aerul grav de pe 
faţa lui îmi arăta că avea dreptate cel care mă avertizase că lui Ceauşescu nu-i 
plăcea, nu mai credea în existenţa unor asemenea „fracţiuni“ nici printre oamenii 
cei mai subiectivi de pe lume, scriitorii. „Bine — mi-a zis — o să vedem...“ Şi cu 
asta, i-am mulţumit şi am plecat, la uşă aşteptând alte personaje mai importante. 
Se pare că Titus Popovici, greu de găsit la ora aceea, nici n-a mai apucat să-l 
vadă, din cauza înghesuielii de la lucrările Plenarei care trebuiau încheiate cu 
„hotărâri importante“ şi tradiţionalul discurs al lui Ceauşescu. […] Acestea şi 
multe altele le rostise nu în faţa oricui, ci a unor scriitori importanţi, care îi 
ceruseră acea întâlnire, să-şi descarce ofurile, să pună în cauză abaterile de la 
„linia partidului“, patronate chiar de George Macovescu. Printre vorbitori se 
număraseră: Romul Munteanu, Nichita Stănescu, Dan Zamfirescu, Alexandru 
Andriţoiu, Teodor Balş, Paul Anghel, Fănuş Neagu, Mihai Ungheanu, Mihai 
Beniuc, Marian Popa, Mircea Micu, Iulian Neacşu, Dumitru Bălăieţ, Pompiliu 
Marcea, Gheorghe Pituţ. Stenograma acelei întâlniri, publicată de „Adevărul 
literar şi artistic“ din 1 martie 2005 se constituie într-un capitol extraordinar de 
autentic al atmosferei literare de atunci. 

A doua zi, la sala mică a Palatului, începeau lucrările Conferinţei scriitorilor, 
unde eram invitat, nu delegat. Titus apucase să-mi spună că pe el nu-l interesa 
funcţia de preşedinte într-o „Uniune de clănţăi“, fără să mă creadă că eu n-o 
doream nici pe atâta. Oricum, vestea că fusesem chemaţi la Ceauşescu se 
răspândise rapid, încât susţinătorii lui Macovescu, printre care Bogza, Jebeleanu 
şi toţi cei interesaţi să-l păstreze în post, se uitau la mine de parcă aş fi căzut din 
lună, ca să le fac lor dificultăţi. Până şi amicul meu Mircea Zaciu şi aderenţii lui 
veniţi de la Cluj mă ocoliseră, ceea ce mie îmi convenea, fără să le mărturisesc 
însă adevărul. Nu voiam ca informatorii Securităţii să-i raporteze lui Ceauşescu o 
asemenea atitudine, ştiind bine că erau mulţi gata s-o facă. În schimb Titus, actor 
înzestrat cum îl ştiam din multe păţanii de altădată, se afla în contacte şi 
convorbiri vesele, cordiale cu toate grupurile, dovedind că... Dar să nu anticipez... 
Discuţiile s-au arătat încordate, atacurile la „linia oficială“ şi laudele la „linia 
Macovescu“ se ţinuseră lanţ. Ele nu vizau numai literatura, ci băteau cu mult mai 
departe. Aşa că Ilie Rădulescu, însărcinat cu „apărarea politicii partidului“ se 
dovedise moale, neputincios, în faţa matadorilor din cele două tabere (poate că 
erau chiar mai multe), astfel încât Ceauşescu n-a mai fost dispus să vină 
personal, ca altă dată, să-i salute pe foştii „ingineri ai sufletului omenesc“, să-i 
împace, să le promită, să... 

Emoţiile mele crescuseră în noaptea numărării voturilor, nu cumva să 
scap mai puţin tăiat de pe listă, să mă trezesc candidat valabil la conducerea 
unui front asemănător cu „războiul civil“ al grecilor. Noroc că ştiam cum 
funcţionase, de mai multe ori, maşina de vot, al cărei comandant oficial era de 
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fiecare dată generalul Laurenţiu Fulga, vicepreşedintele tradiţional al Uniunii. 
Nu puteam bănui că experienţa lui istorică va reuşi, din nou, să-i pună în 
minoritate pe toţi membrii Comitetului Central, în afară de Jebeleanu şi de 
Macovescu, despre care ştia că oricum nu vor fi acceptaţi de Ceauşescu. De 
aceea, singurul candidat valabil ar fi rămas nimeni altul decât... Laurenţiu 
Fulga. 

Dimineaţa, după numărătoarea tuturor voturilor, Titus obţinuse lista 
respectivă. După care, luându-mă de mână, ne-am îndreptat spre cabinetul lui 
Dumitru Popescu, la CC, din anticamera căruia i-a dat mai întâi un telefon 
doamnei Puşa: „Popovicioaio, striga să se audă, nu mai eşti madam 
Preşedinte!“ Titus cel obişnuit să fie mereu câştigător în toate, era acum 
supărat, chiar indignat, mai ales pentru comportamentul „oportunist“ al lui Ilie 
Rădulescu, pe care începuse să-l facă troacă de porci în faţa lui Dumitru 
Popescu. Acesta era însărcinat să-l anunţe personal pe Ceauşescu, aflat într-o 
„vizită de lucru“ la Porţile de Fier, despre rezultatul votului de la Scriitori. (Notez 
aici că Dumitru Popescu, membru al CPEx, deşi superior în rang lui Ilie 
Rădulescu, scriitor eminent el însuşi, nu fusese implicat direct în Conferinţă, 
fiindcă unii scriitori îl acuzaseră că ar fi ţinut partea „talibanilor“, nu a 
„comuniştilor“ şi că ar fi folosit expresia ireverenţioasă: „Să fie curăţate 
grajdurile lui Augias de la Uniunea Scriitorilor“.)  

La întrebările lui Ceauşescu, îl auzeam răspunzând: „Nici Titus, nici 
Brad... În schimb, dintre membrii CC voturile cele mai multe le-a obţinut 
Dumitru Radu Popescu de la Cluj“. După care i l-a pasat la telefon pe Ilie 
Rădulescu, verde la faţă, bâlbâindu-se ca un şcolar, în pragul unei eliminări. 

În sfârşit, ca să nu mai lungesc vorba, Consiliul nou ales al Uniunii era 
convocat doar a doua zi, după întoarcerea lui Ceauşescu la Bucureşti. Din 
însărcinarea sa, primul ministru Dăscălescu a condus lucrările şedinţei, 
recomandând alegerea lui D.R. Popescu, fost vicepreşedinte în legislatura 
anterioară, autorul prestigios al atâtor nuvele, romane, piese de teatru şi 
scenarii de film. Avea doar 46 de ani, deci devenea cel mai tânăr preşedinte al 
Uniunii, de după război, cu multe simpatii din partea ardelenilor, dar şi a 
oltenilor, de unde îşi trăgea rădăcinile. Cum era firesc, consultat înainte de 
şedinţă, el acceptase în noua echipă şi pe bătrânul şi vicleanul general înfrânt, 
Laurenţiu Fulga, precum şi pe „aiatolahii“ din tabăra condusă de Geo Bogza. 
Se pare că acesta a mărturisit cuiva că pentru ocazia respectivă avea pregătite 
în buzunar două variante de discurs. Până la urmă l-a citit pe cel favorabil 
noului preşedinte D.R. Popescu. 

Primul fericit de această evoluţie a evenimentelor eram tot eu. 
Sărbătoream această „înfrângere“ fericită, în calitate de invitat al colegului şi 
prietenului Petre Sălcudeanu, la casa lui de la Otopeni, împreună cu Titus şi cu 
D.R. Scriitor şi gospodar de seamă, Petrică ne-a cinstit pe toţi cu cireşele 
cărnoase, din pomii lui uriaşi, cu specialităţi ardeleneşti, pregătite de Ileana, 
după care, vinul din producţie proprie, scos de la răcoarea fântânii, ne-a potolit 
pe toţi. În afară de noul preşedinte al Scriitorilor, duşman înrăit al paharului, 
conştient de zona furtunoasă în care se trezise, fără să se sperie şi fără să-i 
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displacă. Avea în faţă un câmp minat, ca ţăranii din nuvela şi filmul său Duios 
Anastasia trecea... 

[…] De-atunci au trecut, iată, 26 de ani şi eu tot cu apelativul „domnule 
preşedinte“ îl caut la telefon sau îl salut cu ocazia întâlnirilor. Dese şi nu prea, în 
toţi aceşti ani marcaţi de tensiunile, uneori dramatice, de la Uniunea Scriitorilor, la 
şedinţele de comitet ale căreia eram obligat să particip şi eu. Noroc că, 
înţelegând situaţia delicată în care era pus la aceste şedinţe, din cauza dublelor 
presiuni contradictorii (de sus, prin Suzana Gâdea, Ion Traian Ştefănescu, Mihai 
Dulea, care cereau discuţii şi rezoluţii de „adeziune la politica PCR şi a 
conducătorilor săi“, iar de jos, adică a scriitorilor, nemulţumiri mocnite sau 
gălăgioase faţă de „cenzură“ şi condiţiile materiale precare) D.R. Popescu le 
convoca tot mai rar. Dar avea grijă să se implice cotidian în rezolvarea practică, 
negălăgioasă, a multor chestiuni pe care le cunoştea şi le împărtăşea ca vechi şi 
solidar coleg de breaslă. Reprezentanţii securităţii şi „turnătorii“ atraşi sau 
angajaţi de la Casa Scriitorilor (pe care el povestea, cu haz, cum îi prinsese în 
„flagrant“, cu aparatură cu tot, într-o încăpere din podul clădirii istorice respective) 
l-au pus, desigur, în dificultate de atâtea ori. Numai oportuniştii şi unii profitori de 
ajutorul său moral şi material din cei 9 ani grei ai preşedinţiei sale l-au acuzat, 
după 1989, de „lipsa de democraţie“ de la Uniunea Scriitorilor. În schimb, niciunul 
dintre autointitulaţii „disidenţi“ sau dintre veşnic nemulţumiţii matadori (Jebeleanu, 
Deşliu, Dinescu etc.) subvenţionaţi prin Traian Iancu şi îndatoraţi cu sute de mii 
de lei — sutele de milioane de azi — nu l-au putut acuza pe „domnul preşedinte“ 
că nu şi-ar fi plătit chiar şi ultimul sandviş consumat în toţi acei ani.[…]  

Fragmente din Ion Brad, Aicea, printre ardeleni, Casa Cărții de Știință, 2011 

 
  

              Dumitru Mircea, Ion Brad, Geo 
Dumitrescu 

F t I Mi l
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ION VLAD 

 

„ERAU ZIARE, EVENIMENTE" 

 
Invitaţia la rememorarea unui timp de mult trecut, reîntâlnirea cu primul 

număr al Almanahului literar (decembrie, 1949), provoacă fără să vreau zâmbete 
amare; foiletonând lirica lui François Villon sunt tentat să justific plăcerea baladei 
şi rezonanţa sa în secole de lirică autentică. Îmi amintesc „Ballade des dames du 
temps jadis”…, iar realitatea evocată îi obliga pe scriitori la o poezie involuntar 
compromisă de motivele expuse (curios, asistam la o baladă cu scenarii penibile 
și caricaturale…). Epoca e adesea uitată; degradarea vocabularului (poetic şi 
critic) era inevitabilă. Era un timp al cenzurii, al spaimelor şi al obsedantelor 
tentative de a regăsi sonurile autentice ale creaţiei. E vorba de „legitimate 
colegialităţi”, scriitori, istorici şi critici literari formaţi la şcoala marilor valori 
interbelice, chemaţi acum să se supună unei torturi cinice şi elaborate de autorii 
clişeelor, ai imperativelor demonetizării valorilor spirituale. 

Regretatul poet şi autor de emoţionante file de memorii, Ion Brad, i-a dăruit 
unui pasionat cercetător, George Corbu junior, un „caiet-surpriză”, Un catastif 
ciudat şi personajele sale (Ed. Anamarol, Bucureşti, 2018). E şansa cronicarului 

Ion Vlad cu Ion Vartic și Mircea Muthu 
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de azi să regăsească redactori, invitaţi ai revistei, colaboratori la început de 
carieră etc. E „Jurnalul de bord” cu însemnările zilnice ale „slujbaşilor”: timpul 
prezenţei; obligaţiile; lecturile; corecturi; creaţii proprii supuse „îmbunătăţirilor”, 
salarii etc. Toate „evenimentele” se regăsesc, înregistrând pulsul unei reviste 
eliberate, parţial, de autoritatea partidului când Steaua va deveni o certitudine. 
Însemnările lui Ion Brad au înregistrat şi restituit evenimente şi fapte diverse, 
schiţând portrete, manifestări simptomatice şi creaţii ratificate de cărţile 
redactorilor. Urmându-i lui A.E. Baconsky, redactorul-şef al Stelei (1955-1958), 
Aurel Rău va patrona un periodic recunoscut şi prezent în dialogurile revistelor de 
cultură (evocările lui Dumitru Micu şi ale celui care a condus revista mai bine de 
patru decenii, Aurel Rău, în volumul amintit). 

Itinerarul nostru cotidian, orele de seminarii şi cursuri la Facultatea de 
Filologie de-atunci fac parte nu doar dintr-o simplă şi firească realitate. E retrăirea 
debutului în publicistică (cronici şi, mai târziu, studii); întâlniri frecvente, prietenii 
durabile: Aurel Gurghianu-„Bătrânul”, Dumitru Radu Popescu, Victor Felea şi, 
descoperit graţie unei prietenii legitimate de lecturile şi de „vehemenţa” judecăţilor 
sale, Virgil Ardeleanu. E vorba de prieteni, dar echipa redacţiei a fost, cum se 
ştie, mult mai numeroasă şi mai deschisă spre alte domenii în deceniile care 
reprezintă acum Istorie.  

Ar fi să subestimăm destinul revistei dacă nu am reaminti prestigiul şi, nu o 
dată, elocvent prin colaboratori: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, G. Călinescu, 
Tudor Vianu, Lucian Blaga, Geo Bogza, C. Noica, N. Balotă, profesorii D. 
Popovici şi Ion Breazu. Pentru noi, foştii studenţi şi pentru colaboratorii revistei 
fiecare nume are rezonanţe profunde şi corespondenţe multiple. În absenţa unui 
al doilea „catastif”, inventat de echipa revistei, retrăim ore de curs, întâlniri la 
redacţia de pe strada Horea, emoţia prezenţei în sumarul unor numere de 
revistă. 

Păstrez câteva numere din Steaua şi (mărturie a timpului vitregit de 
agresivitatea puterii) primul număr din Almanahul literar; e aidoma unei curiozităţi 
din lumea unor „personaje” rare şi ciudate; nu e vorba de culpabilizarea autorilor; 
sunt tineri şi mai vârstnici împătimiţi ai scrisului. Istoria acelor ani, spuneam, e 
aidoma unor procese generatoare de involuntare monstruozităţi… Replica 
definitivă şi indeniabilă e treptata desprindere a revistei de clişeele primilor ani. La 
apariţia unei ediţii însoţite de fragmente din comentarii critice, Libertatea de a 
trage cu puşca şi celelalte versuri (Ed. Viitorul românesc, 1994), Geo Dumitrescu 
ţinea să-mi reamintească de prezenţa sa la Cluj. E, în fond, mărturia echilibrată a 
unui poet dintr-o generaţie pentru care actul creator e călăuzit de meditaţie, de un 
proces reflexiv, unic şi ireversibil. (Petru Poantă sesizează o anume sensibilitate 
a scrisului său „şi un limbaj esenţial nou…”). Prezenţa sa la Cluj era menită să 
sprijine debutul unei publicaţii sancţionate de momentul istoric. E discutabil dacă 
avea iniţiative. Era mult prea întunecat climatul acelui timp ostil culturii. 

Steaua anilor 1961-1975 avea să creeze resursele unei receptivităţi 
remarcabile. Nume noi dau revistei o largă diversitate: tineri prozatori şi poeţi, 
istorici literari şi cronicari (Liviu Petrescu, Eugen Uricaru, Constantin Cubleşan, 
Petru Poantă, Vasile Sălăjan, Radu Mareş etc.) regăsind, e meritul incontestabil 
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al lui A.E. Baconsky, dialogul cu personalităţi ale scrisului transilvănean: I. 
Agârbiceanu, Ion Vlasiu, I. Negoiţescu. Diversitatea e de preţuit pentru că 
semnează cărturari şi scriitori aparţinând istoriei literare româneşti, reconfirmând 
prestigiul revistei. 

Urcasem scările în clădirea centrală a Universităţii, nu fără emoţii, nu fără 
teamă, obsedat de admiterea la Facultatea de Filologie. Aveam sentimentul 
unui… dezastru, dar întâmplarea a fost examenul de latină: profesorul Teodor 
Naum mi-a dat o notă care a convins, bănuiesc, comisia. Aveam să descopăr 
prieteni nu doar pentru cei patru ani de facultate, ci pentru viaţă: Ion Brad şi Aurel 
Gurghianu. Amintirile studenţiei au rămas în memoria noastră la anii senectuţii, 
rememorându-le, regăsindu-le… Încurajaţi de ei, am debutat în Steaua cu un 
studiu consacrat lui Geo Bogza. (Steaua, V, 1954, 9 decembrie). Ulterior, 
comentasem opera lui Pavel Dan; semnasem un studiu consacrat Vieţii 
româneşti (schiţă monografică), un eseu care anunţa viitorul universitar consacrat 
categoriilor fundamentale ale teoriei literaturii, teritoriu destinat cercetării formelor 
şi structurilor, morfologiei şi devenirii lor, Ipostaza reflexivă a omului de cultură 
(G. Călinescu şi Lucian Blaga), în Steaua, XIX, 1968, nr. 12 (decembrie). 

Cronicarul dramatic are legitimitate odată cu primele cronici semnate în 
aceeaşi revistă. I.L. Caragiale (O noapte furtunoasă), Molière, Cocteau, Arthur 
Miller etc. Teatrul Naţional din Cluj, teatrele bucureştene, una dintre paginile 
consacrate celui mai inspirat regizor român, Liviu Ciulei, comentează entuziast 
viziunea regizorală în Moartea lui Danton de Georg Büchner. Cronicarul a 
traversat ulterior o perioadă torturantă. În pofida rezistenţei la numirea ca director 
al Naţionalului clujean, pasiunea pentru teatru a produs o experienţă nefericită; 
directorul Teatrului Naţional a avut un moment promiţător, creând un repertoriu 
inaugurat cu premiera piesei lui Dumitru Radu Popescu, O pasăre dintr-o altă zi. 
Piesa – credeam împreună cu autorul şi cu regizorul Alexa Visarion – va păstra 
tradiţia inaugurării stagiunii (era în toamna lui 1972) cu un dramaturg român. 
Motivul piesei; actorii şi formula regizorală: o dezbatere în scenă, instanţă unde 
se proclamă valori, din păcate drastic sancţionate; repetiţii; vizionări numeroase 
şi exasperante; spectacol insolit cu mobilizarea „oamenilor muncii” chemaţi să 
dea o drastică lecţie celor doi posibili condamnaţi… La finele spectacolului, 
reluarea dezbaterii a decis: premiera va avea loc. A fost momentul în care 
directorul numit cu doar câteva luni înainte şi-a dat demisia… 

De altminteri, Constantin Cubleşan a recreat „scenariul” într-un volum 
omagial, Teatrul Naţional Cluj-Napoca. 1919-1994 (editat de Teatrul Naţional), cu 
interviurile naivului director, cu programe şi cu speranţa că ar fi un miracol un 
spectacol netrucat ideologic… 

Universitatea a privilegiat promoţia noastră (1948-1952), dându-i şansa de a 
descoperi profesori de elită, intelectuali cu o formaţie exemplară ((D. Popovici), 
cu devoţiune şi deplină dăruire culturii româneşti, tradiţiilor celebrate în cărţi şi în 
prelegeri (Ion Breazu, Teodor Naum, Henri Jacquier, Ştefan Paşca etc.). 
Prietenia, căreia i-am rămas credincioşi, a înnobilat destinele noastre: Ion Brad, 
Aurel Gurghianu, Dumitru Micu. A fost un timp al cenzurii, al vânătorilor de 
cărturari. Lucian Blaga este exclus şi sacrificat, în timp ce alţi intelectuali au fost 
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urmăriţi şi izolaţi de cetatea universitară. Poetul şi filosoful Lucian Blaga e numit 
bibliotecar la filiala clujeană a Academiei Române, iar profesorul Nicolae 
Mărgineanu, om de ştiinţă elogiat în universităţile nord-americane şi în occidentul 
european, e condamnat de justiţia şi de organismele comuniste cu ani de 
închisoare (1948-1964); autor cu largi ecouri internaţionale (un exemplu: 
Psihologia persoanei, 1941), iar, după revenirea sa în lumea oamenilor de ştiinţă, 
Condiţia umană (1973). (Vezi Minodora Maria Cioban Someşanu: Epurări în 
Universitatea clujeană: 1944-1958, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, Bucureşti, 2010.) 

În pofida spaimei şi a terorii, n-au încetat să apară opere fundamentale ale 
creaţiei. În 1965 Eta Boeriu traduce Divina comedie a lui Dante, iar Virgiliu, 
elegiac şi tragic, ne îndeamnă să regăsim elogiul suprem al creaţiei: „un joc 
simbolic la limita pământească” (…) frumuseţea, jocul în sine…” (Hermann 
Broch, Moartea lui Virgiliu, Editura Paralela 45, 2003, p. 181). Fostul nostru 
profesor de latină la admiterea din 1948 îmi va oferi, într-una dintre zilele rămase 
în amintirile mele de preţ, Eneida, traducerea lui Virgiliu (1979). Dante şi Virgiliu, 
valori universale în versiune românească, pot fi declarate semne emblematice 
pentru anul aniversar al uneia dintre revistele româneşti prezente şi azi prin 
echipa sa redacţională. 

Parafrazând titlul poeziei lui G. Bacovia, i-am invitat pe scriitorii care au trăit 
deceniile evocate să reafirme devenirea unor reviste, proclamând tinereţea 
eternă a valorilor autentice. 

  

Şedinţă la Filiala Cluj, anii 80 – Victor Felea, Vasile Lucaciu, Domokos Géza, Ion Noja, 
 Ion Vlad (președinte), Fodor Sándor, Negoiţă Irimie ş.a. 
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CONSTANTIN CUBLEȘAN 

 

TEMPI PASSATI 
 
 
 

În toamna lui '56, ne-am 
reîntâlnit, noi cei aflați de-acum în anul 
al doilea de Filologie, la cenaclul 
Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor, ce 
se desfășura în coordonarea revistei 
Steaua, sub conducerea lui A.E. 
Baconsky, cu gândul că de-acum 
puteam respira un alt aer, mai curat, 
după intervențiile răsunătoare ale 
membrilor delegației clujene la 
Lucrările primului Congres al 

scriitorilor din RPR, desfășurat între 18 și 23 iunie 1956, la București. Era, 
evident, o iluzie, dar ceva-ceva totuși se întâmplase semnificativ în viața literară 
românească de după război, în bătălia începută, temerară, împotriva 
proletcultului. Echipa scriitorilor clujeni intervenise la unison, în cuvântările rostite 
pe marginea Raportului prezentat de Mihai Beniuc, dar mai ales pe marginea 
Coraportului „pe probleme de poezie”, alcătuit de Dan Deșliu. Acesta îl atacase 
principial pe A.E Baconsky, pentru tendințele sale de evazionism, amintindu-i că 
el însuși scrisese în maniera pe care, în vremea din urmă, o reproșa, ca lipsită de 
valoare estetică, altor poeți din generația sa, de fapt din toate 
generațiile:„Tovarășul A.E. Baconsky ar trebui să se gândească, pare-mi-se – 
spunea Dan Deșliu – că dacă primele sale lucrări poetice ar fi fost privite cu 
aceeași optică intolerantă cu care apreciază dânsul astăzi creația unor confrați 
mai tineri – faptul n-ar fi fost de natură să-l încurajeze în a-și continua activitatea 
literară”. O asemenea apreciere, precum și multele referiri, făcute pe parcursul 
coraportului, la adresa creației poetului clujean, nu-l puteau lăsa indiferent pe 
acesta care, în cuvântul său, în care dezvoltase ideea că „în numele realismului 
refuză unii poeți să utilizeze cuceririle artei poetice moderne”, îl atacă tăios sau 
insinuant atât pe raportorul la Congres, cât mai ales pe coraportor: „dacă uneori 
raportul alunecă în teorie, aflăm de pildă că adânca «originalitate de compoziție» 
a ciclului 1907 scris de maestrul Arghezi constă în… «poziția sa fățișă de partea 
maselor populare»”. Și, continua: „Noi suntem foarte fericiți că avem acest prilej 

Augustin Buzura  
Vasile Igna  
Constantin Cubleșan 
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să asociem pe maestrul Arghezi – ai cărui ucenici ne considerăm cu toții, noi 
poeții din R.P.R., dar să fie oare aici secretul originalității marelui nostru poet? 
Dar oare ceilalți poeți ai noștri – chiar tovarășul Deșliu, bunăoară – nu se 
situează fățiș de partea maselor populare? Și atunci care e deosebirea dintre cei 
doi poeți? De altfel, în general, poeții, așa cum apar în coraport și departe de 
realitate, sunt îmbrăcați în uniformă, tunși cu mașina zero și porniți în plutoane 
compacte să cucerească zările”. Iar mai apoi, ca să încheie provocator polemica, 
i se adresează cu o propunere care a rămas în memoria istoriei literare, ca o 
veritabilă poantă menită a-l discredita pe autorul lui Lazăr de la Rusca: „Pe mine 
personal mă poate lăsa complet indiferent felul în care mă prezintă și mă 
apreciază tovarășul Deșliu, salutând în special poemele mele despre mineri, 
adică Balada despre Barta. Țin să precizez în fața dumneavoastră că asemenea 
versuri le consider cu totul regretabile și dacă, bunăoară, Dan Deșliu, care le tot 
citează mereu, ar fi ispitit să le revendice paternitatea, i le-aș ceda cu deosebită 
plăcere”. Prin discursul său oportunist, Dan Deșliu devine ținta tuturor clujenilor. 
Blândul Victor Felea se arăta și el ca un polemist capabil de vitriolate insinuări: 
„Iată cum arată versurile unui poet – spune Victor Felea – care cântă viața 
contemporană, muncitorii și uzinele, lupta pentru pace. Și mă refer în primul rând 
la Dan Deșliu, pentru că are limba cea mai «pitorească», într-un anumit sens. În 
poeziile lui găsești în mod frecvent exemple frapante de limbaj poetic lipsit de 
acuratețe și moderitate. Muncitoarea din uzină e înfățișată în felul acesta: «Și-a 
mai strâns basmaua înc-odat'/ și s-a dus domol spre bormașină./ Prin ferești o 
zare de lumină/ înflorise tare depărtat […] – Ce-ai fost tu, Marie, până ieri?/ – O 
vădană slabă și căznită…/ Măturam gunoiul la boieri/ Pentr-un boț de pită 
mucezită»”. Atacului împotriva poeziei proletcultiste, realist socialiste, i se adaugă 
și cuvântul lui Aurel Gurghianu: „Vreau să vorbesc despre unele tendințe 
primejdioase care pun în pericol în special creația poeților din generația tânără”. 
Și citează dintr-un poem al lui Dan Deșliu versuri vizibil-compromițătoare: „În 
ropotul ciocanelor,/ În clocotul cazanelor,/ În șuerul supapelor,/ În clipocitul 
apelor,/ În toate flamurile dimineții,/ În toate adevărurile vieții,/ În tot ce e freamăt 
puternic și nou,/ Răzbate, străbate, mărețul ecou/ Al zilei mărețe ce-n veci nu va 
trece:/ Noiembre șapte din șaptesprezece”.  

Urmărisem lucrările Congresului și ne bucuram, chiar ne mândream în sinea 
noastră, că o asemenea breșă politică, la urma urmelor, fusese provocată de 
poeții de la Steaua. Așa că, reveniți din vacanța de vară, pe băncile universitare 
și cu grăbire la Cenaclul clujean, îi priveam pe acești combatanți ca pe niște 
autentici eroi ai momentului nostru literar. Erau prezenți, în fiecare joi seara, la 
orele opt, toți scriitorii (membri sau încă nu ai Uniunii Scriitorilor) într-o atmosferă 
de lucru cu adevărat febrilă și cu o vădită deschidere estetică în creație și în 
aprecierile critice.  

Filiala își avea sediul la etajul întâi al imobilului, desprins parcă din filmele 
neo-realiste italiene, situat la începutul străzi Jokai, azi Napoca, vis-à-vis de 
„Continental”, cu vedere spre Piața Libertății [Unirii]. Urcai pe niște trepte înguste 
și tocite de vreme, iar odată ajuns pe palierul primului etaj o coteai imediat spre 
dreapta și mergeai preț de vreo zece-doisprezece pași până la ușa 
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apartamentului compus din două încăperi. Prima, mai mică, de fapt biroul Filialei, 
în care pe lângă masa Secretarului, se mai aflau două mese, ocupate de 
doamna Livia, secretara longevivă a Filialei (un fel de mamă a tuturor scriitorilor, 
până târziu, la vârsta pensionării, prin anii șaptezeci. Robustă, corpolentă, ca să 
nu spun grasă, jovială și cu un verb colorat cu frumoase sudalme ardelenești, era 
ființa care îți devenea simpatică dintr-odată. Într-o vreme, tot venind pe la Cluj cu 
treburi reportericești, Petru Vintilă făcuse o adevărată pasiune pentru ea, 
aducându-i de fiecare dată flori și tablete de ciocolată. Hâtru, Dumitru Mircea se 
mirase odată, mucalit ca orice țăran ardelean, spunând în gura mare, pe 
coridoarele întunecate ale Tribunei și ale Filialei, mutată de-acum în sediul de pe 
strada Universității, fostă Pușkin: Cum Dumnezeu ar putea-o iubi Petrică pe Livia 
care e încă o dată cât el? Poate ascunzându-l între țâțe!) și Gelu Păteanu, un 
traducător din română în maghiară și invers, traduceri de bună calitate, care l-au 
făcut cunoscut atât în țară, cât și În Ungaria. Era un tip voluntar, avea o figură de 
boxer, cu nasul turtit, și vorbea, dacă îl provocai, despre orice. Era un mare 
afemeiat, schimbând partenere după partenere. Odată a făcut o criză disperată 
neputând s-o satisfacă pe una din aceste damicele, o criză care l-a dus direct la 
spital. Întâmplarea a devenit populară și el părea consolat măcar cu atâta. În cele 
din urmă, a plecat în Ungaria unde a predat ore de literatură română la 
Universitatea „Ötvös Lorand”, apoi i s-a pierdut urma.  

La ședințele Cenaclului venea destul de multă lume – tineri scriitori în 
devenire și, evident, întreaga redacție a Stelei. A.E Baconsky se purta elegant, în 
costum, cu papion în toate împrejurările, cu părul frumos pieptănat spre spate, 
dar cu un soi de buclă deasupra funții. Vorbea îngrijit și făcea analize cu o 
adevărată pedanterie. Veneau trași la trei ace și aproape toți ceilalți redactori: 
Aurel Rău, și el cu o pieptănătură à la Baconsky, cu o pieptănătură în creastă, în 
ținută elegantă, dar fără cravată. Tot la costum se prezentau Gurghianu, George 
Munteanu, Cornel Regman. Felea venea îmbrăcat mai degajat. Leonida Neamțu 
era tipul clasic de boem. Apoi D.R. Popescu, Mircea Tomuș, Grigore Beuran, 
Pavel Aioanei și toți ceilalți. Noi, grupul studenților, ocupam loc la masa lungă, din 
mijlocul încăperii, mai pe la coadă. În frunte își avea locul, cum altfel?!, A.E.B. 
Eram un grup destul de mare. De la Filologie ca și de la alte facultăți din Cluj: 
Mircea Braga, Marcel Mureșeanu, Corneliu Rădulescu, Ioan Mihail Popa, Ion 
Câțcoveanu, un medicinist, Dumitru Ușurelu (Vorbea cu aplomb și lăsa impresia 
că știe tot ce se poate ști despre poezie. După absolvirea Medicinei a luat 
repartiție la Constanța sau la Galați, nu mai țin minte, destul că la vârsta 
pensionării, după 89, a revenit la Cluj și într-o după masă, la o bere, mi-a pus în 
brațe mai multe volume de poezii marinărești, majoritatea sonete, dar nu prea 
aveai ce alege din ele).  

În grupul de la Steaua erau cam toți membrii români ai U.S. din Cluj. Grosul 
îl constituia pleiada maghiarilor: Nagy István, Marosi Peter, Horvat István, Marton 
Lili, Gal Ernö, Astaloș Iștvan (Acesta umbla prin Cluj cu motocicleta – pe atunci 
erau puține, chiar foarte puține mașini – și într-o zi milițianul de la circulație, aflat 
în „borcanul” de supraveghere ce a stat mulți ani în fața intrării la „Continental”, 
l-a oprit pentru că intrase în intersecție neregulamentar. S-a dat jos de pe 
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motocicletă și i-a strigat agentului: „Știi tu cine sunt mata?!” Era o personalitate, 
luase tocmai un Premiu de Stat, dar milițianul habar nu avea) și mulți alții. Abia 
prin anii șaizeci proporția s-a mai echilibrat. În acești ani se legase între noi o 
prietenie frumoasă. Ne întâlneam lunar, cel puțin o dată, la ședințele Filialei și la 
Învățământul politic. Discuțiile erau dintre cele mai principiale, dar în afara lor noi 
făceam schimburi de informații – știam ce scriu ei, ei știau ce scriem noi, ne 
traduceam reciproc, era o fraternitate liber consimțită. Atâta câtă era ea. La 
ședințele de lucru ale Filialei, veneau și câțiva veterani. I.D. Mușat, care era 
veșnic nemulțumit de scrisul tinerilor care nu mai țineau seama de regula 
realismului socialist. Se enerva dacă cineva încerca să-i explice că au cam trecut 
vremurile, așa că, enervat și tratându-ne pe toți cu un profund dispreț, se ridica și 
părăsea ședința. Mult mai hazliu era Nagy István. Umorul lui era involuntar 
întrucât nu vorbea bine românește (Maghiarii spuneau că nici ungurește nu 
vorbea mai bine). La o astfel de ședință, când se prelucrau devierile de la linia 
partinică, din străinătate, a luat cuvântul și a vrut să spună că partidul nostru n-a 
deviat. Dar discursul a fost de un haz nebun: „Tovariși, noi suntem ca într-un tren 
– a spus el (de obicei vorbea metaforic!) – și trenul merge, tot merge. Vine primo 
stație și nu oprim. Vine al doilea stație și nu oprim. Vine și al treilea stație și nu 
oprim. Și tot așa, tovariși. Dar întrebarea este: pune chind, dracu, tot mergem 
așa?!...” Altădată, reacționând violent la plângerea unor tineri că nu au condiții de 
scris, a ridicat tonul: „Ce condiții! Eu nu avut condiții și totuși scris. Am stat intr-o 
cameră cu soția și copilul mic. Cu o mune țineam copilul în brațe, cu cealalte ținut 
cratițe pe foc și totuși am scris”. Un farseur dintre cei prezenți l-a întrerupt: „Apoi, 
Pișta baci, chiar, cu ce ai scris dacă amândouă mâinile îți erau ocupate?” Pișta 
baci a priceput ce-a priceput și l-a făcut derbedeu pe confratele care îl 
întrerupsese, apoi s-a așezat cu o mină de om ofensat. În general, era acru și 
acrit de viață.  

Prin anii șaptezeci, D.R. Popescu, președintele Filialei pe-atunci, a avut o 
idee minunată ca să ne întâlnim, scriitorii din Cluj cu cei din Iași, la Suceava, la 
un fel de colocviu pe teme de actualitate literară. Președintele filialei Iași era 
Mircea Radu Iacoban. Colocviile au fost cum au fost, dar printre ele prieteniile 
s-au derulat ca-n filme. Bunăoară, în hol la Hotel Arcașul, unde eram cazați, 
într-o seară a venit un poet din zonă, cu o damigeană de vreo zece litri, de vin, pe 
care i-o aducea lui Corneliu Sturzu, care îi rezolvase un volum de versuri la 
Editura Junimea. Bănuind că era un vin de calitate, scriitorii i-au cerul lui Sturzu 
să tragă dopul damigenei. Nu! a protestat el. Trebuie să-l meritați. – Cum? a venit 
întrebarea. – Vreau să văd cine mă poate bate la șah. Toți ieșenii știau că e 
maestru în sportul acesta, așa că nu s-a oferit nimeni. Dar, Sandu Căprariu a zis: 
– Te bat eu, frățioare, de o să ții mine. Sturzu a râs și jocul a început. Numai că, 
la șah, partidele sunt lungi și scriitorii nu aveau răbdare. Pe nebăgate de seamă, 
au dat drumul vinului din damigeană, fără ca Sturzu să afle. Și, într-adevăr. Prima 
partidă i-a luat-o Sandu Căprariu. A urmat a doua, la fel. A treia, la fel. Și când pe 
a patra a câștigat-o Sturzu, s-a ridicat victorios și a zis: Acum să dăm drumul la 
damigeană!. Poetul Lesnea, glumeț ca întotdeauna, i-a replicat. Să-i dăm drumul 
dacă aduci alta, că în asta n-a mai rămas nimic.  
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Asemenea întâlniri s-au programat frecvent la filiala din Cluj. Odată s-a mers 
pe urmele revoluției lui Horia, prin Apuseni, având întâlniri cu cititorii prin mai 
toate localitățile. La Câmpeni, bunăoară, la o fabrică de textile, într-o sală plină cu 
femei, Teohar Mihadaș, după ce a citit niște poeme de dragoste, a început să 
vorbească despre frumusețea femeii și despre urâțenia unora care în loc să-și 
vadă de cratiță intră să facă politică. Și a început să dezvolte ideea în timp ce 
ascultătoarele se prăpădeau de râs până când un tovarăș de-al locului a venit la 
masă și l-a oprit pe Mihadaș: Vă rog să veniți la telefon. E urgent. Mihadaș era 
căzut ca din pom. – Pe mine mă caută la telefon cineva? Cine? – Hai afară, a zis 
omul. O să vezi acolo. Și, într-adevăr, Mihadaș dus a fost și nu ne-am mai întâlnit 
cu el decât la Alba, în pridvorul catedralei unde episcopul Emilian Birdaș ne 
pregătise o masă festivă.  

Ei, dar ce vorbesc eu?! Toate astea au trecut. Vorba ceea: Tempi passati. 
 

O DUMINICĂ DE IARNĂ  
 
La 10 februarie 1957, se nimerise să fie o frumoasă zi însorită de duminică 

(la început, revista ieșea dumineca). Veneam anume în oraș înainte de masă – 
chioșcurile de ziare erau deschise până la ora prânzului – pentru a o cumpăra. În 
dumineca aceea am ieșit cu toții pe stradă, cu Tribuna în mâini; citeam, discutam, 
ne făceam vise. Îmi amintesc cum – noi, câțiva studenți pe atunci: Mircea Braga, 
Marcel Mureșeanu, Corneliu Rădulescu, Viorel Cacoveanu și vor mai fi fost, 
desigur, și alții – grupuri-grupuri – am ocolit catedrala „Sf. Mihail” din centrul 
orașului și cum am intrat în câteva rânduri să ne încălzim, la „Pelișor”, o locantă 
boemă, ca să nu spun sordidă, situată chiar în buricul târgului, în încăperile 
căreia funcționează azi cofetăria „Carpați”. Aici se întâlneau adesea literații – ce 
zile, ce seri lungi, ce minunate nopți am petrecut acolo, mai târziu, când în 
trecere prin Cluj, mergând la Oradea sau venind de la Oradea, Sandu Andrițoiu 
ne povestea fel de fel de întâmplări din vremea Școlii de literatură și nu numai, iar 
între două pahare ne scria fiecăruia câte o poezie, ca s-o păstrăm drept suvenir! 
Odată și odată, va trebui să le public, scriind despre el ca despre un poet 
veritabil, care a fost și rămâne. Dintre tribuniștii primei redacții, pe stradă, în acea 
promenadă, îmi amintesc, erau Oarcăsu și Lungu, Isac și Beuran, Rahoveanu și 
Negoiță, Căprariu și Mărgeanu – ce mai, cred că erau, cu toții, mândri de izbânda 
lor. Clujul avea acum o nouă revistă de cultură, în limba română. O revistă în 
haine de lucru, cum a zis cineva, punând-o oarecum în opoziție cu Steaua, care 
poza în… aristocrată.  

Pregătirea primului număr și a următoarelor s-a făcut pe-ndelete, cu câteva 
săptămâni înainte, într-o stare febrilă de formare a redacției, de angajare a 
colaboratorilor, de fixare a profilului… Urcam aproape zilnic, pe la amiaz, după 
orele de la Facultate, cele vreo cincizeci de trepte până la mezaninul clădirii 
impunătoare, de vis-à-vis de „Continental”, de pe strada „Pușkin”, pe atunci, 
„Universității” azi, nr. 1, o clădire ce găzduia la parter vasta librărie „Cartea Rusă”, 



53 

înainte de război fusese „Cartea Românească”, devenită mai apoi „Librăria 
Universității”; după 1989 la câțiva ani a preluat-o „Diverta”, iar azi a intrat într-o 
oarecare normalitate sub patronajul librăriei „Librarium” (dar nu mai e ce a fost!). 
Redacția Tribunei se întindea în spațiul unde funcționează și acum, doar că avea 
mai multe încăperi, birouri, vreo șase-șapte, de-a lungul unui coridor întunecat, 
prost iluminat, dar veșnic aglomerat de tineri (și vârstnici) care căutau redacția. 
De cum intrai pe poarta masivă, din fier forjat lucrat pe vremuri de meșteri 
pricepuți în orfevrerie, cu sticlă groasă (o ușă grea, pe care abia o clinteai ca să 
te strecori de-afară înăuntru – în literatură se intră greu, glumeau tribuniștii), în 
stânga era o sală largă (azi găzduiește UAP-ul), în care se aranjaseră, după nicio 
regulă, mese și scaune, fotolii și canapele, panouri etc., pe jos deja se 
strânseseră tot felul de hârtii, manuscrise și, firește, reviste; se purtau discuții 
aprinse, se vorbea la telefon, se bătea la mașină, o atmosferă ce semăna teribil 
cu aceea din comandamentele militare de campanie din filmele sovietice despre 
revoluția din Octombrie care a început la 7 Noiembrie… Aici veneam să ne 
oferim serviciile, colaborarea. Redacția era atunci alcătuită oarecum ciudat 
pentru cel ce privea dinafară; aparent oamenii aceia adunați de pe ici de pe colo 
păreau să nu aibă nimic în comun, în afară doar de patima pentru literatură. Mai 
întâi, desigur, era Ioanichie Olteanu. Redactor șef pentru mai puțin de un an. I s-a 
încredințat misiunea fiind un om cunoscut pe plan local încă din anii gazetăriei 
sale clujene, din anii de imediat după război. Bun organizator (s-a dovedit și mai 
apoi, la București ca director de editură și de revistă literară), un om fără fasoane, 
comunicativ însă exigent, totuși. La Tapiru, cum i se zicea în particular, ajungeai 
mai greu. Avea biroul în încăperea de pe colț, cu geamuri spre Piață, dar și spre 
strada „Jokai”, azi „Napoca”, unde a fost biroul redactorului șef tot timpul până 
acum. Radu Enescu lucrase în învățământ, figură remarcabilă a Cercului literar 
de la Sibiu, de odinioară; Nicolae Mărgeanu îl însoțise pe Ioanichie Olteanu 
venind de la București, unde colaborase la publicațiile literare ale armatei, 
prozator care se exprima și în critica literară; Ion Manițiu lăsase în urmă fabrica 
de vopsele, uleiuri și chimicale de la Oradea; cândva fusese secretarul particular 
al lui Cezar Petrescu; Al. Căprariu ocupase funcția de secretar literar la Teatrul 
de păpuși din Cluj, după ce lucrase o vreme ca ajutor de șofer pe un camion de 
marfă, de cursă lungă, fiind dat afară de la Școala de literatură, ca element cu 
vederi burgheze; Dumitru Mircea lăsase în urmă redacția Vieții românești din 
capitală, aducând cu sine blazonul unui Premiu de Stat obținut pentru romanul 
Pâine albă; Teofil Bușecan abandonase o posibilă carieră universitară la 
„Institutul Andreescu”, unde fusese, pasager, asistent sau lector de socialism 
științific, iar acum era activist la Regiunea de Partid, secția culturală (cineva, 
odată, la un învățământ de partid la Filiala Uniunii Scriitorilor, îl întrebase într-o 
doară: Care-i firul roșu într-o natură moartă? El răspunsese, după o meditație 
ardelenească (era fiu de pantofar, din Baia Mare): Apoi, tovarășe dragule, ce 
vedem noi acolo? Pâine, slănină, ceapă… Apoi, asta-i: arată că unii au și alții 
n-au!); Dumitru Isac era într-adevăr universitar – profesor de filozofie, aparent 
distant cu toată lumea, purta o țigară înfiptă într-un șpiț pe care-l ținea veșnic în 
colțul gurii, te privea prin fumul de țigară cu niște ochi reci, opaci, dar morga 
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aceasta ascundea în fapt o fire de aventurier, mare amator de pocker, în partide 
prelungi, la primul etaj al unei clădiri medievale de lângă actualul magazin „Sora”. 
Pe vremea aceea, în clădirea respectivă locuia Grigore Beuran care pentru a 
veni în redacția Tribunei lăsase funcția de jurist la Clinici, optând pentru o carieră 
de prozator. În acea garsonieră, cam tenebroasă, îi „dezbrăcase”, la fundul gol, 
cum se zice, pe tribuniștii ambalați în joc, într-o noapte cumplită de pocker, pe la 
sfârșitul anilor ’60, Titus Popovici, care tocmai primise un geamantan de bani (Ni-i 
arătase la „Continental”, pe la prânz, noi mirându-ne cum de umbla cu atâta 
bănet la el și nu se temea; atunci am văzut, pe viu, fișicurile de bani așezate ca în 
filmele americane cu gangsteri. Când au dat cu ochii de atâta bănet, Mărgeanu, 
Isac și Beuran și-au zis că era momentul să dea lovitura și l-au provocat la o 
partidă de poker. Numai că Titus a plusat nebunește, avea de unde, iar ei, 
neputând ține ritmul, au fost devalizați complet. Când am părăsit eu chibițatul, pe 
la ora 1 din noapte, deja tragedia se profila, iar Negoiță, care și el privea de pe 
după umeri, a zis că de-atunci încolo nu mai era nimic interesant de văzut, așa 

că am plecat. Și așa a fost)… Să revin… la Ion Rahoveanu, Maestrul, cum i se 
spunea, a venit tot din învățământ. Legat de el îmi amintesc următoarea 
întâmplare… Nu știu de unde apăruse, la un moment dat, pe pervazul de lângă 
masa maestrului, un bust de piatră, urât, ce reprezenta chipul unui scriitor clasic, 

Tribuna la începuturi: Vasile Grunea, Pavel Aioanei, Negoiţă Irimie, Grigore Beuran, 
Romulus Rusan, Domiţian Cesereanu, Teofil Buşecan, Ion Oarcăsu, Miron Scorobete, 

 Ion Lungu, Vasile Rebreanu, Dumitru Mircea 
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cu care nu semăna cum nu semăna Rahoveanu cu Gina Lolobrigida. Lui însă îi 
plăcea, ținea la el și tocmai de aceea, de nu știu câte ori, i-a fost vârât în servietă 
fără să știe, ducându-l acasă, unde-l descoperea de fiecare dată cu uimire și de 
fiecare dată îl aducea înapoi; odată l-a dus, pe tren, tot așa în servietă, până la 
București, de unde l-a adus frumușel înapoi, ca nu cumva să se piardă. Ce vreți, 
îndărătnicie ardelenească… Negoiță Irimie venise, parcă, de la Căminul Cultural 
din Someșeni, dacă nu cumva apucase să pună piciorul în redacția sau la 
corectura ziarului local Făclia. Ion Lungu își redobândise dreptul la semnătură 
după ce fluierase în biserică fiind la studii în URSS, de unde îl trimiseseră 
tovarășii pachet acasă, iar aici apucase de lucra ceva, anonim, pe la Institutul de 
Istorie; Ion Oarcăsu fusese într-o vreme un fel de secretar tehnic al Filiala Uniunii 
Scriitorilor, corespondent la Contemporanul, ceva pe la Steaua, în fine, nimic 
prea sigur. Mai erau angajați, cumva în cumul, Ștefan Bitan și Adrian Ghijițchi, de 
la Filologie. Și, să nu-l uit pe Romică Rusan, proaspăt absolvent de Politehnică, 
un mare sufletist. De grafică se ocupau mai mulți tineri; nu știu dacă și angajați cu 
carte de muncă, dar erau toată ziua în redacție: Niki Kruch, un excelent sculptor, 
stabilit ulterior la Ploiești; Alfred Grieb, grafician rafinat, plecat în Germania ceva 
mai târziu; Mircea Vremir și Liviu Florian – pictori buni, din generația tânără de 
pe-atunci. La corectură era dl. Goga, fost jurist, petrecut și el prin întunecimile 
regimului. În anii următori au intrat în redacție, la compartimentul tehnic, Vasile 
Grunea și Vasile Lucaciu, primul venit de la Radio-Cluj, al doilea de la ziarul 
armatei. În redacția propriu-zisă: Vasile Rebreanu, Domițian Cesereanu, Miron 
Scorobete (o vreme fusese, chiar la început, și Pavel Aioanei – ce talent 
extraordinar, topit prea repede în alcool!), iar în 1962 am intrat eu și Augustin 
Buzura, apoi Mircea Vaida, astfel încheindu-se, cumva, o redacție a primei 
perioade tribuniste din seria ei postbelică. A fost o perioadă romantică. De 
avânturi, de mari iubiri și prietenii, de lucrare nobilă în școala ei de literatură.  

Apariția Tribunei era de fiecare dată un eveniment. Paginile miroseau încă a 
tuș tipografic. Se tipărea la secția Întreprinderii Poligrafice de pe strada „Petru 
Groza”, azi „Bulevardul Eroilor”, cam pe la mijloc, cu intrarea prin gangul de sub 
Banca Transilvania de astăzi. Era o hală mare, cu multe mașini vechi – tot acolo 
se tipărise, cam în aceleași condiții, înainte de război, ziarul Patria și altele. 
Mamuții de fier făceau tot felul de zgomote infernale, într-o continuă mișcare 
mecanică, pentru a imprima literele pe hârtie. Se tipărea la plane. Linotipurile 
erau alte mașini curioase, cu brațe scheletice, subțiri, ce prindeau rândurile 
turnate în plumb și le stivuiau în coloane grele, întunecate la culoare, rău 
mirositoare. Tipografii aveau la salariu un spor de periclitate și câte un litru de 
lapte pe zi, ca să neutralizeze ce nu putea neutraliza rachiul, băut, se-nțelege, 
ilegal. O vreme, revista s-a tipărit și la secția de pe strada „Brassai”, în spatele 
liceului cu același nume, într-o clădire scundă, improprie, cu geamurile ce 
dădeau spre strada „David Ferenc”, cu o curte interioară în stil italian… Aici lucra, 
la un moment dat, culegând litere de plumb, la un linotip, Laszlo-baci, un tip 
mucalit care vorbea foarte bine și românește, și ungurește. De la o vreme am 
observat că ținea un ochi închis când privea pagina de pe care trebuia să 
culeagă textul. Am crezut că i se întâmplase ceva și l-am întrebat ce are la ochi. 
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„Nimic – mi-a răspuns – numai că dacă îi țin deschiși pe amândoi mi se 
încrucișează privirea”. Ceea ce putea fi chiar adevărat. Pentru că, în pauza de 
masă, tipografii ieșeau grăbiți pe poarta întreprinderii și urmând gangul străduței 
dintre liceul „Brassai” și clădirea liceului sanitar, traversând bulevardul „Lenin” (pe 
atunci), intrau direct la Restaurantul „Vânătorul”, pentru că în atelierele tipografiei 
era interzisă aducerea vreunei sticle cu alcool.  

Mașinile acelea destinate tipăritului erau vechi, dar încă funcționau. Prin 
1991, veniți la Cluj niște tineri gazetari din Anglia și dorind să afle cât mai multe 
despre cum trăiam înainte de revoluție, i-am dus și în Tipografie, ca să vadă cum 
se lucra la noi. Au rămas uluiți. La ei nu mai existau de mult asemenea utilaje. 
S-au tot învârtit prin secții și nu se dădeau duși. Aveau impresia că se află într-un 
muzeu viu de tipografie. Ce-i drept, nu știu ce s-a ales de toate mașinăriile acelea 
cumplite, dar n-ar fi trebuit date la fier vechi. Locul lor era, firește, într-un muzeu 
al tehnicii. Regret teribil faptul că atunci când s-au dezafectat clădirile Fabricii de 
tricotaje „Someșul”, intrată în cele vreo opt sau nouă clădiri construite pe la 
începutul anilor 1800, în care funcționase vreun secol Fabrica de țigarete, 
desființată prin anii ’70, nu s-a păstrat măcar una din acele clădiri în care s-ar fi 
putut organiza un mare muzeu al tehnicii, cu tot felul de piese din vremuri 
străvechi, ce au funcționat pe teritoriul întregii Transilvanii. Tot așa, prin anii ’80, 
mergând pe urmele lui Agârbiceanu în Apuseni, poetul Ion Mărgineanu din Alba 

Tribuna, anii 70: C. Cubleşan, D.R. Popescu, Marin Sorescu în vizită, 
N. Prelipceanu, Ion Cocora, Radu Mareş, Al. Căprariu, Victor Felea 
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Iulia ne-a dus într-un sat, undeva nu departe de Zlatna, ca să ne arate o 
locomobilă imensă, încă funcțională, de tăiat lemne, ce se afla în curtea unui 
țăran. Era o mașină nemțească, tot așa, de la începutul secolului al XIX-lea, la 
care sătenii își tăiau lemnele iarna. După vreo cinci ani, când l-am întrebat pe 
Mărgineanu ce mai știa de acea mașină de tăiat lemne, mi-a spus că a fost 
descoperită de niște nemți care au cumpărat-o (probabil pe nimica toată) și au 
dus-o la ei în Germania. În acei ani postrevoluționari se putea scoate din țară 
orice, fără nici un fel de aprobări. Ei bine, și locul acelei locomobile ar fi fost în 
muzeul tehnicii de la Cluj, care nu s-a organizat niciodată!  

Dar, să revin la revista Tribuna. La Cluj, în ani aceia era absolut necesară o 
asemenea revistă care să dubleze sarcinile Stelei. Intelectualitatea clujeană, 
oamenii de știință, universitarii nu aveau unde să se exprime publicistic, n-aveau 
unde să-și publice lucrările, să fie prezențe vii în dinamica societății. Scriitori 
români, bunăoară, membri ai Uniunii, nu erau mai mult de vreo zece. Restul 
maghiari. Se punea stringent problema consacrării și a scriitorilor români. Și cum 
altfel decât creând o revistă în paginile căreia să scrie, să se formeze, să se 
afirme. Primul Colegiu al revistei arăta destul de bine, deși era mult prea sumar, 
însă, demarcat, nu prea mult… politic. Așadar, Ioanichie Olteanu – redactor șef. 
Membri: Acad. Ion Agârbiceanu, Valeriu Bologa, Ioan Ceterchi, Victor 
Cheresteșiu, Aurel Ciupe, Dumitru Isac, I.D. Mușat, Iosif Pervain, Sigismund 
Toduță, Mircea Zaciu. Caseta cu membrii redacției avea să apară mult mai târziu. 
Între acești distinși oameni de cultură și știință ai Clujului se numărau medici, un 
profesor de filozofie, un jurist, un pictor, un compozitor, doi filologi. Important a 
fost faptul că în paginile revistei s-au impus repede un număr însemnat de 
scriitori care au schimbat proporțiile de vârstă și naționale ale Filialei din Cluj a 
Uniunii Scriitorilor, a cărei activitate se amplifica și se diversifica de la lună la 
lună. La ședințele de partid, care se țineau în sala mare a Filialei, adică pe 
același coridor cu birourile Tribunei, participau scriitorii din toate redacțiile 
culturale clujene: Steaua, Tribuna, Korunk, Utunk, Nap sugár. Se realiza astfel o 
comuniune profesională în care prieteniile n-au lipsit. Și tocmai de aceea, în 
atmosfera colocvială, de cele mai adese ori, morga partinică era mult diminuată. 
Unele intervenții își aveau hazul lor involuntar, care produceau ilaritate și chiar 
bună dispoziție. Așa, bunăoară, în ședința de partid în care a fost primit în 
rândurile acesteia Grigore Beuran, hohote homerice au izbucnit când prozatorul, 
în cuvântul său de mulțumire, a rostit răspicat un cuvânt căruia nu-i cunoștea 
înțelesul, expresia potrivindu-se exact pe dos intențiilor lui. „Îmi iau angajamentul 
– a spus Beuran – să-mi duc la bun sfârșit toate sarcinile ce-mi sucombă”, 
rămânând total nedumerit când a văzut sala izbucnind în hohote. Din colegiul 
reacțional al Tribunei făcea parte și scriitorul I.D. Mușat (pe adevăratul său nume: 
Dimoftache, originar din Moldova) care se bucura în Clujul oficial, la vremea 
aceea, de reputația de a fi scris cel mai amplu roman despre răscoala lui Doja, 
Războiul iobagilor (1951). E adevărat însă că în critica literară din acei ani a fost 
amendat pentru faptul că marele erou popular, conducătorul iobagilor, era văzut 
ca un fel de aventurier, astfel că faptele lui erau „necorespunzătoare” din 
perspectiva ideologiei socialiste (Trebuia să-și fi construit personajul „de pe 
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pozițiile clasei muncitoare”, i-a obiectat un critic local). Romancierul fusese în 
perioada anilor războiului o figură interesantă în peisajul cultural al capitalei, 
conducând între 1940 și 1944 Tipografia și editura „Omnia”, din București, la care 
a publicat mai multe cărți pentru copii. Era, de fapt, inginer agronom, dar se 
manifestase ca publicist, colaborând la Gazeta satului, la Manifest țărănesc, dar 
și la Clopotul, Țară Nouă etc. Se înscrisese în Partidul Social Democrat și în 
1946 făcuse parte chiar din conducerea acestuia. Între 1945 și 1947 a fost 
prefect de Turda, apoi deputat, până în 1948, din 1949 a hotărât să se consacre 
exclusiv activității literare. Avea de-acum peste 50 de ani și se apropia de vârsta 
pensionării. În revista nou înființată la Cluj, a publicat fragmente dintr-un alt 
roman, despre răscoala din 1907, și apoi din romanul Horea, rex Daciae (1982), 
fără ecou în critica vremii. De altfel, nu era simpatizat de scriitorii clujeni. Venea la 
ședințele Filialei, cu mare regularitate, în toți anii, și de fiecare dată avea 
intervenții violente la adresa tinerilor, de care nu era niciodată mulțumit, dorind ca 
aceștia să fie mult mai mult angajați ideologic. Intervențiile sale erau ironizate și 
de fiecare dată părăsea ședința înainte de sfârșitul acesteia, arătându-și pe față 
dezgustul pentru climatul prea libertin din cadrul Filialei. Nici nu se putea altfel 
căci Povestirile sergentului Negoiță (1960) sunt rizibile, nedepășind nivelul 
instructajelor pentru stingerea incendiilor, romanul fiind unul despre viața 
pompierilor, roman educativ, din punctul său de vedere, pentru… pionieri. Dar, 
umorul (și umoarea) stârnit(ă) de intervențiile sale nu aveau nici pe departe 
savoarea celor datorate lui Nagy István care, nevorbind bine limba română 
(colegii maghiari ziceau că nici ungurește nu se exprima mult altfel) lansa expresii 
care, unele dintre ele, au devenit cu timpul folclorice. Așa, după o vizită în India, 
cu un grup parlamentar (era membru al Marii Adunări Naționale), întrebându-l nu 
știu care dintre colegii de scris, într-o ședință a Filialei, despre ce a văzut 
pe-acolo, autorul celebrului roman La cea mai înaltă tensiune a dat un răspuns 
senzațional: „Hát, draghe, India este de nerecunoscut”. Cum așa, Pișta-baci?, a 
replicat nedumerit cel ce pusese întrebarea. De ce de nerecunoscut? Ai mai fost 
în India? Nagy István, iritat de insistență, a continuat: „Hát, draghe, peste tot 
construește, peste tot numai schelete, schelete”. […] Ceva asemănător s-a 
întâmplat și într-o ședință, în plen, la Marea Adunare Națională, când, solicitat să 
intervină în nu știu ce chestiune… națională, s-a dus la tribună și a început 
discursul astfel: „Tovariși, aici suntem ca in codrul!” În sală rumoare generală, cei 
din prezidiu – consternați. Adică la Marea Adunare Națională era ca în codru?! 
Dar, Nagy István a continuat cu seninătate: „Da, tovariși. In codrul fiecare 
pasariche chinte la glasul ei și totuși toate lumea ințelege unul pe altul și avem 
armonie”. La auzul acestei explicații, sala a izbucnit în aplauze, chiar în ovații. 
Prozatorul dresese busuiocul cu aceeași nonșalanță cu care tulburase 
atmosfera.  

Cu siguranță, aveam o viață de obște pasionantă și nu ne plictiseam deloc. 
Celebre erau meciurile de fotbal pe care le organizam săptămânal în Parcul 
„Victor Babeș” al Universității, jucând cu gazetarii, cu chelnerii, cu tipografii, cu 
fotbaliștii de la „Știința” (redevenită mai apoi „U” – Oho! Ce lecții de dribling ne 
dădea celebrul, pe atunci, Zoltan Ivansuc, prieten la cataramă cu Negoiță Irimie, 
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care îi și scrisese câteva poezii în extaz, pe care ni le recita la câte un șpriț mai 
lung), după care urmau, evident, nesfârșitele beri, pentru a ne potoli gâtlejurile 
însetate. Dar, până la meciurile oficiale, erau antrenamentele. Acestea au jucat 
un rol esențial în îndulcirea relațiilor dintre Tribuna și Steaua, relații foarte acre 
pentru veterani, nu și pentru cei din generațiile tinere. Erau nelipsiți la partidele de 
joia: D.R. Popescu (centru înaintaș, impetuos și pătimaș), Leonida Neamțu 
(individualist și jongleur – i se mai spunea, între prieteni, Fachirul); Mircea Tomuș 
(prea elegant, prea academic); Virgil Ardeleanu (năbădăios, intempestiv, gata 
oricând să se ia la harță cu oricine pentru câte o lovitură de pedeapsă ce nu i se 
părea acordată pe drept), Nae Mărgeanu (dodoloț, ca să nu spun gras, care 
prefera să facă pe arbitrul, pentru a nu alerga prea mult); Alfred Grieb (un 
caracter de neamț sadea), Negoiță Irimie (ce bine alerga pe extremă; nici nu 
credeai că scrie poezii), eu (fundaș, la nevoie, portar, cam domol și scăpam 
goluri spre disperarea coechipierilor, care mă dădeau afară din poartă spre 
marea mea disperare), susținuți de colaboratorii apropiați: Mircea Braga 
(corpolent și vânjos), Emil Bunea (cel mai adesea venea cu câte o damigeană de 
vin oltenesc, o punea pe tușă unde rămânea, la dispoziția tuturor, ca… apa vie), 
Viorel Cacoveanu (cronicar sportiv, la ora aceea, excelent teoretician de fotbal; 
pe cât de firav, pe atât de vânos), Radu Bădilă (cotonogarul numărul unu – „Dai 
cinci lei, rup un picior”, zicea, dar n-a reușit niciodată să rupă cuiva vreun picior), 
doctorul Cristoloveanu, mai mult cu vorba, cu șotiile, uneori „antitalentatul” Marcel 
Mureșeanu care, neștiind fotbal, încurca groaznic lucrurile pe teren; mai veneau 
Valentin Tașcu (oho!, sprinten ca un toreador), Aurel Sasu (încăpățânat să 
câștige mereu) și, desigur alții încă, pasageri cu totul. Dar câți n-au trecut pe la 
„bisericuța” din „Babeș” (incendiată imbecil, după ’89, de nu știu ce cretin fanatic), 
apoi toate antrenamentele se sfârșeau pe terasa restaurantului de pe lacul din 
parc – Chioșc sau Kios (?!) – în lungi discuții nocturne, efectiv discuții literare, 
despre cărți și autori; pasionante. Pentru că Tribuna n-a fost – cum mai cred unii 
și acum – numai o revistă în polemică cu toate publicațiile (din Capitală, în speță), 
ci și o revistă care a coagulat în jurul ei generații de tineri scriitori de oriunde. […] 

Fragment din Constantin Cubleșan, Tribuna și tribuniștii, Editura Tribuna, 2018. 
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MIRON SCOROBETE 

 

NEW YORK À LA CLUJ 

 
Continentalul, fostul New York, pentru Cluj e ceea ce a fost Capşa pentru 

Bucureşti. De la mari oameni politici, artişti, sportivi de talie internaţională până la 
maniaci grafomani, genii ratate, femei ce se mai cred frumoase, cu toţii şi-au dat 
întâlnire aici ca fluturii de noapte în zarea lămpii. 

Construit în La Belle Époque, localul şi-a păstrat lustrul specific elementului 
de elită până încoace, chiar şi când încetase de a mai fi New York şi devenise 
Continental. În plină epocă socialistă, aici nu se auzea nici muzică înregistrată, 
nici formaţii moderne, ci exclusiv un trio care, în ţinută de epocă, în frac, papion şi 
pantofi negri-oglindă, din instrumente clasice, interpretau preludii din operetele 
celebre. Despre violonist se şoptea că a cântat în localurile din Viena. Iar 
concertul lor părea a face cu totul abstracţie că se desfăşoară într-o sală de 
restaurant şi se autosugestiona că se produce în fosa unei Opere de răsunet. Că 

Romulus Rusan, Miron Scorobete, Negoiţă Irimie, Vasile Rebreanu 
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se producea într-o sală arhiplină cu scaune suplimentare lipite ciorchine pe la 
mese sau într-una complet goală, doar cu vreun cazat în hotel coborât la o cafea, 
spilcuita şi profesionista mini-orchestră se producea cu aceeaşi desăvârşită 
conştiinciozitate. 

Aici s-a zămislit de către Cezar Petrescu, Adrian Maniu şi Gib Mihăescu 
ideea apariţiei Gândirii, revista ce în istoria literară stă ca importanţă alături de 
Convorbiri literare. Pe terasa aceasta a băut Octavian Goga ultimul său pahar de 
vin în care se bănuieşte că se strecuraseră nişte stropi de otravă pentru că poetul 
a sucombat subit. Aici a poposit uneori prietenul lui Goga, marele poet Ady 
Endre, de la văduva căruia „Poetul pătimirii noastre”, venindu-i în ajutor în 
împrejurări grele, a cumpărat domeniul de la Ciucea. 

Eu însumi am trăit aici momente ce ţin de istoria literară. De neuitat pentru o 
viaţă sunt nopţile petrecute în preajma lui „Baciu Romi”, maestrul Romul Ladea, 
cel mai înţelept, mai franc, mai lipsit de orice ipocrizie, inclusiv de doza aceea 
necesară pentru salvarea aparenţei de convieţuire civilizată, personajul cel mai 
cu adevărat homeric pe care l-am întâlnit. Aici l-am ascultat o noapte întreagă pe 
Petru Dumitriu care era un povestitor fermecător. Făcea parte, ca şi Creangă ori 
Caragiale, dintre acei autori înzestraţi cu un talent oral excepţional, pe care nici 
nu-l poţi bănui din ceea ce au scris, chiar dacă ceea ce au scris e de rangul 
capodoperelor. A fost o noapte-eveniment, ultima pe care prozatorul socotit 
atunci numărul unu al ţării (Marin Preda de-abia urma să se afirme impetuos) o 
petrecea în patrie. Peste câteva zile din comunicatele oficiale aflam că, de fapt, 
stătusem la aceeaşi masă cu cel mai mare duşman al poporului, un odios 
trădător de ţară, care s-a vândut imperialismului anglo-american. Aici am primit 
un autograf de la Jean Marais. Am stat aici de vorbă cu pictoriţa Georgeta 
Arămescu-Anderson care-şi revedea pentru prima dată ţara după o jumătate de 
secol de înstrăinare – trăia la Miami. Întâlnirea noastră a fost preludiul unui 
schimb epistolar fabulos care, poate, cândva, va fi oferit publicului. Tot aşa am 
ascultat-o în transă pe doamna Maria Ţuculescu, fiica lui Gala Galaction şi soţia 
pictorului descoperit atunci ca o surpriză de proporţii uluitoare. Cele aflate de la 
doamna Maria, pe care le-am publicat apoi, au stat la baza monografiei pe care 
Petru Comarnescu a dedicat-o insolitului pictor. Printre cuţite şi pahare, ca la 
Cantemir, membru al Academiei din Berlin, am savurat expuneri academice la 
propriu, ale unor membri de data asta ai Academiei de la Bucureşti: Constantin 
Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Dumitru Protase, Eugen Pora. 
Aici am depănat o mie şi una de nopţi boeme cu colegii de generaţie şi foarte 
apropiaţii mei prieteni, poeţi, prozatori, critici literari, pictori, sculptori, muzicieni, 
actori, fotbalişti, rugbişti, marinari: Vasile Rebreanu, Negoiţă Irimie, Domiţian 
Cesereanu („Câmpiile verzi”), Mircea Vaida-Voevod, Ion Oarcăsu, Ion Lungu, 
Nicolae Mărgeanu, Sandi Căprariu, Constantin Cubleşan, Marcel Mureşeanu, 
Mircea Vremir, Alfred Grieb, Nicolae Kruch, Dumitru Fărcaş, Pavel Aioanei (care 
dormea pe unde apuca, mai pe la mine, mai pe la alţii, pentru că-l alungaseră 
părinţii din casă), Romulus Rusan, Valeriu Varvari. 

Dintre multele episoade ce se înghesuie să fie povestite, din grijă de a nu-i 
îngreuna prea mult pe amabilii cititori, aleg doar unul. 
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La o Conferinţă de alegeri de la Filiala Uniunii Scriitorilor au venit de la 
Bucureşti o mulţime de notabilităţi în frunte cu preşedintele Uniunii, Zaharia 
Stancu, însoţit de distinsa şi eleganta doamnă Stancu. Seara s-a dat o cină, la 
Continental, fireşte. Ei bine, cine a mai fost la vreo cină a scriitorilor ştie ce 
înseamnă asta, cine nu, nu. Sala de lux a restaurantului, nu braseria accesibilă 
oricui, a fost reţinută în totalitate pentru acest eveniment, nici un intrus nefiind 
posibil să se strecoare pe acolo, pe după vreo perdea din acelea grele, de un 
roşu Shakespeare. De cum intrai, rămâneai intimidat de aspectul imperial cu care 
totul fusese aranjat până la ultimul amănunt, parcă nici nu îndrăzneai să te aşezi 
pe undeva, într-un loc cât mai retras. După discursul preşedintelui şi cel de bun 
sosit al autorităţilor locale, a urmat, potrivit tipicului, concertul trio-ului vienez, 
care, între noi fie vorba, scriitorilor, firi mai vulcanice, li s-a părut cam lung. Ei 
bine, după câteva ciocniri de pahare însoţite de toasturi patetice, atmosfera s-a 
schimbat brusc, solemnitatea introductivă făcând loc veritabilei cine scriitoriceşti. 
Contrastând puternic cu decorul marţial, sala Continentalului a devenit pe loc 
restaurantul de la Madam Candrea, cu vacarmul caracteristic în care declaraţiile 
de genialitate se întretaie violent cu cele mai categorice contestări ale oricărei 
urme de talent. 

De unde stăteam, mi-au căzut deodată ochii pe ceva ce nu putea fi real. 
Într-un colţ ferit al sălii, într-o nişă din cele cu care vechile şi subtilele localuri de 
pe timpuri erau dotate pentru întâlniri de taină, ferite de vederea vulgului, o 
pereche trecută de vârsta a treia se uita curioasă, dar şi uşor amuzată la 
spectacolul dezlănţuit şi, după toate semnele, de neoprit. Într-o ţinută impecabilă, 
vetustă, dar în deplină armonie şi cu vârsta lor şi cu stilul restaurantului, cei doi 
păreau eroii unei povestiri sf care fac o călătorie în timp şi încearcă să se 
dumirească în ce epocă au nimerit. 

L-am recunoscut pe venerabilul şi admirabilul profesor Teodor Naum cu 
doamna sa. Cunoscător desăvârşit al limbilor clasice, a recreat în limba română 
Tristele şi Ponticele lui Ovidiu de care, în versiunea sa fermecătoare, sunt pentru 
totdeauna îndrăgostit. Ceea ce mă fascina însă cel mai mult când venea vorba 
de domnia sa era împrejurarea că e fiul „pudicului Naum” de la Junimea. Mi se 
părea aproape fantastic, aproape ireal faptul că tatăl acestui om se întâlnea cu 
Eminescu, cu Caragiale, cu Creangă, cu Titu Maiorescu, cu Alecsandri, îşi ridica 
pălăria în faţa lor, dădea mâna cu ei, discutau ultimele noutăţi. Era imposibil ca 
Teodor copilul să nu-şi fi întrebat tatăl despre acele uriaşe umbre pe care el le-a 
cunoscut pe când erau oameni ca noi. Cu siguranţă, gândeam, domnul profesor 
Naum ştie de la tatăl său nişte lucruri încă nespuse despre Junimea şi mereu am 
fost tentat să-l abordez pe tema aceasta. Şi aş fi făcut-o dacă nu m-ar fi 
descurajat prietenul meu Octavian Șchiau, coleg cu Teodor Naum, deşi distanţaţi 
ca vârstă, dar amândoi cadre universitare. Spunându-i ce am de gând, Bubu 
Șchiau mi-a zis: N-are rost. Am încercat eu, dar nu spune nimic… Dar dacă mie 
mi-ar fi spus? Păcat că l-am ascultat pe Bubu. 

Tocmai legătura aceasta dintre Teodor Naum şi marii clasici m-a determinat, 
la cina scriitorilor, să mă duc la masa festivă a prezidiului şi să-i şoptesc Conului 
Zaharia cine se află ascuns în sală. Atunci preşedintele Uniunii Scriitorilor, înalt, 
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cu părul său argintiu la propriu pentru că-i strălucea, cu mersul său şchiopătat, 
dar care nu-l făcea mai puţin impunător, s-a dus la nişa celor doi, s-a înclinat în 
faţa lor şi, în aplauzele combatanţilor care, surprinzător, au făcut armistiţiu pentru 
moment, i-a adus de braţ la masa oficială, aşezându-i pe unul de-a dreapta şi pe 
celălalt de-a stânga sa. 

De undeva, dintr-o nişă a văzduhului, Eminescu, Caragiale, Creangă, Titu 
Maiorescu, Alecsandri, se uitau şi ei să vadă ce se mai întâmplă pe aici. 
 

 

  

Vasile Rebreanu, Miron Scorobete, Negoiţă Irimie 
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VIRGIL STANCIU 

 

ARIZONA LITERARĂ 

Localul pe care Clujul îl cunoaşte sub denumirea „Arizona” a existat cel puţin 
o jumătate de secol în locul unde îl ştim, la jumătatea drumului între o librărie şi 
un cinematograf, în proximitatea Universităţii şi a unei redacţii, fiind deci un loc 
geometric excelent pentru a găzdui un forum ad-hoc unde să se comenteze arta, 
literatura, filosofia, poate chiar ştiinţele exacte. Astăzi este şi el un bastiment 
scufundat, într-un peisaj dezolant, în care n-a rămas decât coca goală din 
navele-amiral ale oraşului, în frunte cu hotelul „Continental”. În parte, atribuţiile 
„Arizonei” au fost preluate de „Klausenburg Café Konditorei”, local altminteri 
plăcut, primitor şi confortabil, dar parcă puţin cam prea cu ştaif pentru boema 
clujeană. La vremea când şi-a primit porecla şi şi-a transformat-o în renume, 
“Arizona” făcea parte dintr-un lanţ de cofetării-cafenele numite oficial „Vitadulci”, 
dar cunoscute artiştilor şi tineretului studios sub felurite denumiri năstruşnice, 
precum „Croco”, „Verde”, „Carpaţi”, „La fascişti”, „Urania”. Mai erau şi braseriile: 

Ion Maxim Danciu, Ion Muşlea, Eugen Uricaru, Vasile Gogea, Ion Mureşan,  
Mircea Opriţă, Ion Cristofor, Aurel Pantea, aşteptând la Arizona 
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„Pescăruş” „Melody”, „Metropol”. De fapt, Clujul era mult mai sărac în astfel de 
localuri (şi mai bogat în birturi) decât este acum, dar cele care existau parcă 
aveau o nobleţe a lor, întreţinută de clienţi, alţii decât cei cu ghiuluri şi celulare, cu 
vorba zgomotoasă şi vocabularul nepieptănat, care te obligă să te scoli, frustrat 
de la masă (dacă n-o face mai întâi muzica prea stridentă). Se spune că eu sunt 
naşul „Arizonei” şi, cu timpul, am acceptat această onoare, cu atât mai mult cu 
cât regretatul Romi Guga mi-a dat un fel de certificat în romanul Adio, Arizona. 
Tot ce-mi amintesc este că prin ultimele clase de liceu, în 1958 sau 1959, în 
drum spre casă (locuiam pe strada Avram Iancu), treceam zilnic pe lângă 
vitrinele luminate ale cofetăriei, în care nu aveam voie să intru (disciplina şcolară 
era foarte strictă pe atunci, elevii purtau uniformă şi număr de identificare, 
frecventarea localurilor, după o anumită oră, putea fi pedepsită cu 
exmatricularea). Am scris o schiţă, „Arizona interzisă”, în care era vorba de un 
adolescent fascinat de lumea străină, învelită în fum, a unei cafenele literare, de 
tipul celor din Viena de odinioară. 

 „Arizona”, cu mesele ei de marmură crăpată şi canapelele de pluş albastru 
ros, era, deci, un loc de întâlnire al scriitorilor clujeni, dar şi al universitarilor tineri; 
proximitatea redacţiei Tribunei, aflată în clădirea magnifică de pe Universităţii 1, a 
avut un rol determinant în această privinţă. Pentru mine, cumva, cofetăria şi 
revista au trăit câteva decenii într-o rodnică simbioză. Multă lume considera 
„Arizona” subredacţia Tribunei. În 1957, la înfiinţarea revistei, eram un elev cu 
preocupări literare, care, însă, probabil ca măsură de apărare împotriva 
asprimilor ideologice ale zilei, trăia izolat într-un fel de cocon, citind mai ales 
pasionante volume interbelice din biblioteca părintească şi scriind romane de 

aventuri, toate abandonate pe parcurs. În 
modesta noastră locuinţă, am spus-o de 
foarte multe ori, funcţiona, intermitent, 
cenaclul „Grupului celor patru”, alcătuit din 
colegi de clasă cu înclinaţii literare, pe 
care-i pomenesc doar fiindcă sunt nume 
cunoscute astăzi în literatura română: Ion 
Pop, pe atunci motivat de dorinţa de a fi 
poet, fără ambiţii cărturăreşti mărturisite; 
Gheorghe Săsărman, ulterior reputat 
autor de SF, de romane parabolice şi de 
piese de teatru; Ioan (Giovanni) Horotan, 
poet „hazardian” şi filosof în devenire, 
care s-a stins prea repede, lăsând în urmă 
doar un volum de poezii şi unul de 
filosofie. (Moartea lui Giovanni şi sinistrele 
ei urmări au fost descrise memorabil de 
prozatorul Alexandru Vlad într-o 
nuvelă-reportaj publicată iniţial în 
România literară, apoi preluată, pentru a 
forma nucleul greu, în Curcubeul dublu). Virgil Stanciu 
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Colportam, fireşte, în acel cadru restrâns, şi unele bârfe literare ale urbei, printre 
care apariţia în Cluj a unei foi literare săptămânale. Noi, cei patru, am hotărât 
însă, repede, că nu ne interesează, suspectând revista că face jocul puterii, ceea 
ce, desigur, în acei ani, nu era departe de adevăr.  

În boema clujeană am intrat când am devenit student la Filologie, în 1959. 
Cred că o dată cu noul statut, când am început să frecventez regulat cofetăria 
i-am folosit numele cu care o botezasem, nume care a prins. Seria în care 
intrasem la facultate a fost una dintre cele mai valoroase şi mulţi dintre colegii 
mei, viitori scriitori, îşi făceau ucenicia, după model hemingwayan, mai mult la 
cafenele decât la cursuri. „Arizona” era preferata multora, fiind patronată şi de 
membrii redacţiei Tribuna. Printre arizoniştii din acei ani premergători înfiinţării 
Echinox-ului (1959–1965) se mai numărau Romulus Guga, Aurel Dragoş 
Munteanu, bunul şi neînlocuibilul meu prieten Constantin „Collie” Colhon, 
redactor la radio Cluj, unde redacta săptămânal un informat „Carnet al cinefilului” 
şi alcătuia o săptămânală emisiune de jazz, poetul şi sculptorul pe nedrept 
ignorat Gavril Şedran (de fapt coleg al meu de clasă la liceu, pe numele lui 
adevărat Gheorghe Gavril Pop), poetul Nae Prelipceanu, Gogo Toduţă (fiul 
marelui compozitor, azi dr. Georg Todutz, stabilit la München), Victoria Doda 
(prima soţie a lui Timotei Ursu), Gheorghe Pituţ, Victor Mihalca (geolog, patronul 
primei televiziuni particulare din Baia Mare). După alţi câţiva ani, şi-au făcut din 
ea sediul şi tinerii uniţi în jurul revistei Echinox, a cărei înfiinţare tot la „Arizona” 
fusese pritocită. O cafea filtru mare costa, prin 1962-63, doi lei şi douăzeci de 
bani. Beam până la trei pe zi, ultima de obicei pe la zece seara, când Gusti 
Buzura, printre puţinii clienţi care nu se mutaseră la „Conti” sau nu plecaseră la 
culcare, profita de calmul acelui ceas ca să-şi pună în ordine notiţele de prozator. 
La „Arizona” am asistat la discuţia dintre Romi Guga şi Virgil Ardeleanu (pe 
atunci redactor la Editura „Dacia”) pe marginea observaţiilor cenzurii la romanul 
Nebunul şi floarea. 

Abia după studenţie, în climatul mult mai îngăduitor al anilor 1964-1970, 
m-am apropiat şi eu de Tribuna, devenind şi colaborator. Redactor şef era 
Dumitru Mircea, pe care, deşi blăjean blajin de-al meu, îl priveam neîncrezător, 
considerându-l un reprezentant al scriitorimii aservite. La fel pe redactorul şef 
adjunct, Teofil Buşecan. În jurul lui Pavel Aioanei se ţesuse un mit: al scriitorului 
talentat care-şi distruge cu bună ştiinţă viitorul. În redacţie putea fi auzit, bubuind 
îndelung, glasul de bas al lui Ion Lungu, dizertând despre probleme filosofice. O 
siluetă enigmatică, filiformă şi oarecum britanică, era aceea a prozatorului steril 
Grigore Beuran, pe care, nu mai ştiu de ce, îl socoteam autor de romane de 
aventuri (nu, nu-l confundam cu Leonida Neamţu). Poetul Alexandru Căprariu 
avea o distincţie franţuzească, lipsindu-i doar monoclul. Cu el am mai zăbovit la 
cafele, la „Arizona”, însoţiţi de cunoscutul istoric american Keith Hitchins, care, 
prin mijlocul deceniului şapte, se specializa la Cluj în problemele iluminismului şi 
ale românismului transilvan. Cu profesorul Hitchins am făcut şi un schimb de 
cărţi: eu i-am oferit Trilogia culturii a lui Blaga, o ediţie interbelică, iar el mi-a dat 
un volum de poezii de Ezra Pound. Avantaj el. Dar cel mai apropiat îmi era Gusti 
Buzura, împreună cu care făcusem studenţia şi pe care îl auzisem citind, la 
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cenaclul condus de profesorul Zaciu, o primă povestire, de un naturalism 
încrâncenat, rar în acele zile de triumfător realism-socialist. Prietenie îmi arăta şi 
Negoiţă Irimie, căruia tata îi fusese profesor de română la Blaj. Mai târziu, aflând 
al cui fiu sunt, şi speriosul Radu Enescu, care păstrase o distanţă prudentă faţă 
de mine, s-a deschis dintr-o dată, gata să discute orice la „Arizona”, unde 
comanda totdeauna două cafele cu zahăr separat; zahărul dispărea în 
buzunarele companionului său nedespărţit, „Domnul Inginer”, iar Radu Enescu 
bea pe nerăsuflate prima ceaşcă şi mai tacticos pe a doua, după care se lansa în 
peroraţii, ca şi cum centrul nervos al discuţiei i-ar fi fost, în sfârşit, stimulat. (Era 
„Arizona” în care, la altă masă, Ion Papuc, mereu picior peste picior, cu o 
scrumieră doldora în faţă, sorbea din cafelele plătite de alţii şi ţinea lecţii de 
filosofie.) Tot foarte prietenoşi au fost Miron Scorobete (care, la un moment dat, 
răspundea de pagina externă şi m-a debutat la Tribuna cu traduceri din Katherine 
Ann Porter şi Erskine Caldwell) şi Romulus Rusan, prin grija căruia a apărut, în 
tălmăcirea mea, poemul lui T.S. Eliot „Portretul unei doamne”. În anii aceia 
citeam foarte mult la biblioteca filialei Academiei, aflată în încăperile ce găzduiesc 
astăzi Uniunea Artiştilor Plastici, şi în pauzele de ţigară discutam, pe coridorul 
acoperit cu linoleum scorojit, vrute şi nevrute cu Titi Cubleşan. Cumva, Tribuna şi 
„Arizona” constituiau centrul zonei intelectuale a Clujului, ca un fel de Bloomsbury 
într-o Londră mai etanşă, un fel de buric al agorei: parcă toate evenimentele 
trebuiau comentate aici, ca să ai senzaţia că se petrecuseră cu adevărat. Era la o 
zvârlitură de băţ şi faimosul colţ al Librăriei Universităţii, unde profesorul Zaciu îşi 
întâlnea, ca din întâmplare, dar cu regularitate metronomică, discipolii; peste 
drum era braseria „Continental”, unde, la amiază, acelaşi profesor intra des cu 
Gusti Buzura ori cu Liviu Petrescu (nearizonist, acesta) să colporteze noutăţile 
scriitoriceşti din Capitală (seara, la restaurantul cu acelaşi nume împărăţea 
Negoiţă Irimie, la masa căruia şedeau întotdeauna graficianul Alfred Grieb şi 
„Hamlet-ul gazonului”, Zoltan Ivansuc). La „Arizona”, la prima cafea a zilei de 21 
august 1968, m-a informat Aurel Dumitriu de invadarea Cehoslovaciei lui 
Dubceck de către sovietici, iar sus, la Tribuna, am văzut la televizor mitingul 
spontan din Bucureşti, de pe coridor, căci anticamera redacţiei era deja plină de 
lume mai mult sau mai puţin literară şi de fum. Tot aici, în zilele de după 22 
decembrie 1989, comentam situaţia politică şi vedeam prin geamurile largi cum 
sosesc camioanele cu „ajutoare”. 

La „Arizona” îmi citeam, cu febrilitate, textele (recenzii, articole, traduceri), 
apărute în revistele clujene, răsfoiam încântat câte o carte nouă, obţinută cu 
destulă trudă, comentam, fără maliţiozitate, performanţele literar-artistice ale 
cunoscuţilor, bârfeam pe şoptite regimul, nepăsători faţă de cei care ştiam că trag 
cu urechea. Tot de aici se pare că au ieşit, în 21 decembrie 1989, Călin Nemeş şi 
Lucian Matiş, să înfrunte gloanţele dictaturii. Au fost perioade când cofetăria era 
închisă pentru renovare şi atunci am putut constata cu uşurinţă că urbea noastră 
academică şi culturală devenea, brusc, descumpănită, ca şi cum i s-ar fi extirpat 
un centru nervos. 

La un moment dat, la conducerea Tribunei a venit (de la Steaua), Dumitru 
Radu Popescu. Prin urbe s-a răspândit zvonul că la revistă li se va face loc 
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tinerilor, cronica literară avea să fie ţinută de Liviu Petrescu, vor fi publicaţi poeţi 
şi prozatori tineri. Aşa am debutat şi eu ca prozator, cu nuvela „Lungi dimineţi de 
toamnă”. Mai târziu, într-o zi, prin 1971-72, am primit un telefon de la fostul meu 
coleg de an, Radu Mareş, ajuns între timp reporter la un ziar sucevean. Sosise la 
Cluj, întrucât D.R.P. îl invitase să ocupe un post de redactor la Tribuna. Ne-am 
întâlnit în aceeaşi seară la „Continental”, unde prozatorul, în al cărui viitor de 
mare romancier (Mare Ş) credeam cu tărie (credinţă, după cum s-a văzut, 
îndreptăţită), mi-a expus ambiţioasele sale planuri de viitor. Acesta avea să scrie, 
peste ani, un controversat volum memorialistic-analitic despre viaţa din redacţia 
Tribunei, intitulat Manual de sinucidere.  

De următorul redactor şef, Vasile Sălăjan, mă lega (nu prea strâns) faptul că 
debutaserăm împreună în Steaua, într-un grupaj de „tineri prozatori” (curând 
după aceea eu aveam să abandonez definitiv proza, dedicându-mă traducerilor 
şi trebilor universitare). Sub administraţia sa, Tribuna le părea celor de afară 
cuminţită: colaborările erau în general acceptate politicos, dar multe materiale 
erau terne sau supra-politizate. Am publicat în continuare mai ales traduceri 
(multă proză scurtă, printre care, cred, primele povestiri ale lui Vladimir Nabokov 
apărute la noi), recenzii sau eseuri despre cărţi străine. 

Schimbările de după decembrie 1989 au produs mutaţii esenţiale în viaţa 
literară a Clujului. „Arizona” – căutată de foştii echinoxişti, loc de adunare a 
scriitorilor veniţi de pe alte meleaguri la manifestările Filialei, frecventată asiduu 
de câţiva dependenţi incurabili din generaţia de-acum bătrână – a continuat să fie 
un barometru sensibil al vieţii literare clujene, un punct cald şi luminos, un loc 
geometric unde se organizau, periodic, şi lansări de carte, recitaluri de poezie 
sau concursuri literare. Din păcate, în 2011, cofetăria a cărei faimă ajunsese la 
nivel republican, a fost închisă, pare-se definitiv. Ca şi cum această lovitură 
aplicată lumii literar-artistice şi universitare clujene n-ar fi fost destul de crudă, 
s-au stins şi luminile cinematografului „Arta”, veche redută a filmului de calitate, 
iar Tribuna, după anii de management bonom, dar eficient, al lui Ion Maxim 
Danciu, a primit o nouă conducere, dornică să schimbe radical profilul revistei, 
mă tem că nu în bine.  

Text preluat din Viața literară la Cluj, 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
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AUREL RĂU  

 

INTERVIU ACORDAT LUCIEI NEGOIŢĂ  
fragmente 

L.N.: Stabilirea la Cluj marchează un moment de viață hotărâtor în planul 
evoluției personale. Decupați, vă rog, câteva secvențe ale întâlnirii dvs. cu 
„marele burg”. 

A.R.: În Cluj, am venit în penultima clasă de liceu, în toamna lui 1947, unde 
am început să am repede, cât vârsta și condițiile mi-o îngăduiau, și dovezile 
orașului mai mare, cultural și universitar. Încă înainte de sfârșitul anului, am putut 
să-l ascult aici pe Lucian Blaga ținând o conferință despre „filosoful Dimitrie 
Cantemir”. Îmi amintesc fraza: „Dimitrie Cantemir nu este un om, Dimitrie Cantemir 
este o legendă”. La un spectacol de la Operă, l-am văzut într-o lojă, cam prin 
același timp, pe profesorul Iuliu Hațieganu, întemeietorul medicinii clujene, cum se 
va spune despre el mai târziu. În casele a doi profesori universitari, Ion Breazu, de 
istoria literaturii, și medicul, profesor universitar, Ioan Goia, voi merge nu o dată, 
coleg cu fiii lor la noul liceu, să împrumut cărți de scriitori români diferiți, și străini. 

G. Tomuţa, Leonida Neamţu, D.R. Popescu, Mircea Tomuş, Aurel Gurghianu,  
A.E. Baconsky, Victor Felea, G. Munteanu, Aurel Rău, Clara Baconsky,  

Veronica Bora (dactilografa), Ida néni (curiera), doamna Csiki (secretara). 
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Dar pentru o întâlnire mai din aproape cu „marele burg”, mai e de amintit că 
înainte cu un an, în 1946, Universitatea românească abia se întorcea din refugiul 
sibian. După instaurarea Republicii, în 1948, are loc în întreaga țară o mare 
acțiune de eliminare a unor „valori” din Universități și din alte instituții de 
învățământ superior, din biblioteci, de la Academie. Așa s-a întâmplat cu Lucian 
Blaga, Emil Hațieganu, Victor Papilian, Liviu Rusu, Ion Mușlea și alții. Dar au fost 
și „păstrate” câteva, care puteau asigura o anumită continuitate, ca profesorul 
Dimitrie Popovici, autorul cărții Literatura română în epoca Luminilor, slavistul 
Emil Petrovici, autorul Atlasului lingvistic român, medievistul Virgil Vătășianu, 
care preda istoria artei, istoricul și criticul literar Ion Breazu, lingvistul Dimitrie 
Macrea, romanistul Henri Jacquier, latinistul Teodor Naum, elenistul Ștefan 
Bezdechi, istoricii Constantin Daicoviciu și David Prodan, poetul Eugeniu 
Sperantia. 

 
L.N.: Debutul literar din 1949 v-a apropiat și mai mult de cercurile tinerilor 

scriitori ai vremii. Care v-au fost prietenii, mentorii? 
A.R.: Mediile frecventate de mine, în anii aceștia de felurite începuturi, erau 

cele ale literaturii. Intram în deceniul 6, în obsedantul deceniu 1950- 1960, care 
urma să ne aducă, tuturor, interdicțiile cunoscute, servituțile tematice aberante și 
cea mai aspră formă de cenzură. Am luat cunoștință de acea stare de fapt „pe 
viu”, ca redactor la revista „Almanahul literar”. Porneam la drum cu A. E. 
Baconsky, Victor Felea, Dumitru Mircea, Tiberiu Utan, Dumitru Micu, Mircea 
Zaciu, Ion Brad, Aurel Gurghianu, Ion Horea, Alexandru Andrițoiu, „scriitori tineri”. 
Prin colaborări, de la primele numere, devenindu-ne colegi și câțiva foști membri 
ai Cercului literar de la Sibiu, poetul Ioanichie Olteanu și criticul Cornel Regman. 
Dar erau și alte nume, unele de profesori universitari clujeni. Redactorii șefi ai 
publicației au fost Miron Radu Paraschivescu (din ianuarie 1950) și Geo 
Dumitrescu (de prin septembrie-octombrie 1951 până prin primăvara lui 1952, 
după ce de prin luna mai 1950 a fost redactor-șef adjunct). 

 
L.N.: În jurul vârstei de 20 de ani, începea un capitol important al vieții dvs. 

Revista „Steaua” va deveni un reper important, cu ecouri prelungite pe durata 
câtorva bune decenii. Ați avut ocazia de a scrie despre iluzii, despre înfrângeri. 
De data aceasta, descrieți, vă rog, punctul de plecare. 

A.R.: Cum a răsărit „Steaua”... Am contribuit la pornirea ei la drum, din mers; 
alături de ceilalți colegi ai mei de redacție amintiți, printre care se numără și 
criticul George Munteanu. Dar împreună și cu trei scriitori mai tineri, care sunt un 
critic Mircea Tomuș, un prozator D.R. Popescu și un poet Leonida Neamțu. 
Redactorul-șef fiind A.E. Baconsky. Am participat toți, cum o arată și sumarele, la 
înscrierea revistei, care primea un nume nou și își schimba formatul și profilul, 
într-un program literar care se visa unul de mai mari deschideri și chiar va deveni 
în viața literară un element de referință, când condițiile o vor îngădui, după prime 
semne de dezgheț în țările din Est. 

„Steaua” apare în aprilie 1954, eu ocupând funcția de secretar general de 
redacție, iar din aprilie 1957 pe cea de redactor-șef adjunct. 
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L.N.: Cum v-a rămas în memorie portretul de tinerețe al poetului Baconsky? 
A.R.: Rolul lui Baconsky a fost unul hotărâtor în orientarea generală a 

revistei, în gestul temerar, în cultivarea spiritului de inițiativă, în gustul esteticului 
și artisticului, în opțiunea pentru modernitate. Credea în emanciparea lirismului, 
pe care o și ilustra prin poezia lui, era principalul luptător pentru această cauză, 
inclusiv prin eseistică, și nutrea „o avidă dorință de a fi în pas cu marea literatură 
a lumii”. A tradus, cum se știe, un număr impresionant de poeți ai secolului XX, și 
atât de avizat, din toate ariile. Articolele lui polemice semnate cu pseudonimele 
G. Stelea sau Al. Rovinescu se adăugau altora de reconsiderare critică sau de 
considerații teoretice, adevărate evenimente revuistice, într-un climat nu de 
invidiat. În paginile „Stelei“, în primul rând datorită lui, au fost atrași și publicați 
aproape toți scriitorii români de primă mărime, puși la index de falșii ideologi ai 

„vremurilor noi”. Să amintesc 
numele unor Arghezi, Bacovia, 
Călinescu, Philippide, Blaga, Ion 
Vinea; iar dintre autorii de marcă 
de după 1948 cel al lui Petru 
Dumitriu. Toate acestea până în 
toamna lui 1958, când a fost silit, 
în condițiile cunoscute, să 
părăsească „Steaua“. Cum se va 
spune într-un poem din volumul 
Cadavre în vid, un mag ce, 
„lăsând o clipă vântul să colinde/ 
prin ochii lui”, va pierde „lumina 
stelei”. 

 
L.N.: Rememorați, vă rog, 

domnule Rău, un episod tensio-
nat din istoria nescrisă a revistei 
„Steaua“. 

A.R.: Să amintesc doar o 
emoție încercată în 1958, după 
apariția numărului aniversar 100. 
Poetul Tudor Arghezi „potrivise” 
în deschidere asemenea cuvinte 
„de insignă”, cu un vădit sens 

eufemistic. „Dacă ai avea nevoie de o adresă, «Steaua» e de căutat prin cerurile 
regiunii Luceafărului unui predecesor, printre nebuloase, pe latura șoselei 
diamantine, denumită de plugarii și ciobanii noștri răbdători, Calea Robilor”. Am fost 
aspru criticați pentru numărul acesta aniversar care a fost alcătuit, conform 
cenzorilor, „în spirit greșit”. Capetele de acuzare? Factura „emancipată” a unor 
poezii originale ce aparțineau în bună măsură poeților din redacție. Apoi, 
publicarea fotografiei colectivului redacțional, considerată a reprezenta un grup 
dizident (despre un asemenea grup s-a vorbit într-adevăr, la un post de radio din 

Zaharia Stancu la aniversarea revistei Steaua 
Foto: Ion Miclea 
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Occident). Am fost chemați atât eu, cât și Baconsky, la Regionala de Partid. Lăsați 
singuri în câte o odaie separată, ne-am spus părerea despre opiniile critice 
exprimate în revistă. Ne limitasem la problemele creației, la lupta cu dogmatismul, 
precizând că obiecțiile noastre nu țintesc spre stări de lucruri legate de ordinea de 
stat. Declarațiile au fost preluate de către un trimis special care venea din partea 
secției de politică externă a Comitetului Central al Partidului. 

Cam în sensul acesta, delimitându-ne de politic, ne-am apărat în ședințe sau 
în articole autocritice și după anul 1960, când încă mai puteai fi acuzat că faci 
jocul ideologiei burgheze. Bunăoară și când am apărat ideile de modernitate și 
inovație în literatură, pe mai departe, avându-i colaboratori pe autorii interbelici 
amintiți, alături de condeie critice mai noi din redacție, dar și pe Nicolae 
Manolescu, Matei Călinescu, Gelu Ionescu, Ion Vlad, Petre Stoica, Leon 
Baconsky, V. Fanache, Gh. Grigurcu. Am acționat pentru readucerea, cu un ceas 
mai devreme, în câmpul circulației valorilor, a unor scriitori importanți, ca 
Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Ion Pillat, Al. Philippide, Ion 
Agârbiceanu, Adrian Maniu, Ion Marin Sadoveanu, D. D. Roșca sau Vasile 
Băncilă. Și am reușit să-l publicăm pe Lucian Blaga cu poezie originală, în 1960, 
cu un an înaintea morții, o performanță în epocă, în exclusivitate. Am publicat – 
primii – prozele postume ale lui V. Voiculescu și ne-au fost colaboratori, unii 
permanenți, altora acordându-le câte o rubrică permanentă, nu puțini scriitori 
care fuseseră un timp „interziși”, sau privați de libertate, între aceștia Constantin 
Noica, N. Steinhardt, Nicolae Carandino, Adrian Marino, Nicolae Mărgineanu, 
Antonie Plămădeală, Ion Negoițescu, Bucur Țincu, Lucian Valea, Nicolae Balotă, 
Teohar Mihadaș, Grigore Popa, Simion Stolnicul, doar câteva exemple. 

 
L.N.: Revenim în prezent cu „o repede ochire” asupra spectacolului social 

care se răsfrânge vrând-nevrând și asupra literaturii. Ce vă nemulțumește, 
domnule Aurel Rău? 

A.R.: Motive, la ani mai mulți, de viață, nu sunt multe, să fii un exuberant. Eu 
pentru Cititor am un cult, ca pentru marile simboluri ale credinței – „Mi-e frică 
numai de dumneata (...), de când întind cerneala pe hârtie”, s-a spus din 
Mărțișor, în tableta de salut trimisă redacției, din care am mai citat. Și cred că 
dialogul cu destinatarii cărților nu ar trebui să fie unul în suferință. 

Nu atât societatea de azi nu pune preț pe cultură, cât factorii ei de decizie, 
din toate sferele de putere. Într-un stat în multe privințe șubrezit, prădat prin 
chiverniseli de „o bogată imaginație”, e cât se poate de explicabil ca politica de 
sprijinire a literaturii și culturii să se afle într-o mare sărăcie și criză de inspirație. 
Televiziunile au renunțat la programele dedicate literaturii și artelor, invocându-se 
eternele rațiuni de rating. La fel, programele de știri. Cât despre literatură, 
aceasta nu are parte de înțelegere, în specificitatea ei, din partea „sectorului 
privat”, principalul motor al unei întregi lumi în devenire. Dreptul de autor pentru 
scriitor nu există, dată fiind actuala politică de carte, în economia de piață și în 
epoca internetului. Ori n-are cum să se manifeste, prin forța lucrurilor... „Când 
totul e marfă…”. Dar să și zâmbim.  

aprilie-mai 2015 – octombrie 

Apărut în România literară, 47/2017 
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UN „JURNAL” REDACȚIONAL DOCUMENT DE TIMP 
Cu un statut de martor de timp, dar şi ca, preţios spus, personaj şi eu într-o 

poveste mai mare, a unei epoci, sau a unei părţi din ea, am fost invitat, solicitat, 
să potrivesc un comentariu în legătură cu un Jurnal de redacţie privind activitatea 
de la Almanahul literar din 1951-1952, preluat din moştenirea rămasă de la 
poetul Geo Dumitrescu. S-au salvat, respectiv, de la un înec, de la dintele vremii, 
patru caiete, „catastife”, de însemnări, de uz intern, zilnice, o instrumentare în 
baza unui normativ de organizare a muncii, stabilit de cel care le-a şi păstrat, în 
spiritul unor reglementări, în baza căruia gândurile redactorilor au fost puse, dacă 
au fost puse, pe hârtie. Caiete pe care nu le am în faţă, dar din care s-au selectat 
şi dactilografiat, scoase uneori din pete de cerneală, un număr de fragmente, şi 
mi-au fost trimise în acest scop.  

Când am, în sfârşit, dinainte câteva pagini, urmând pe sărite o cronologie, 
desigur nu ştiu de unde să încep. Cum au trecut, de la momentul în cauză, multe 
decenii, şi cum au putut fi luate, de către cei care ne-am aflat în această situaţie, 
numai ca o parte din nişte obligații birocratice, şi de un orizont mărunt, evident 
începusem să uit şi că au existat. E drept, poetul Ion Brad, un memorialist şi un 
documentarist, personaj aici de asemeni, într-un volum al său de evocări, din 
2007, „Aicea, printre ardeleni”, le-a denunţat existenţa amplu – un eveniment 
peste care au trecut vreo zece ani. 

Dar pentru o intrare mai din interior în subiect, am de mers dintr-odată la 
numerele de revistă corespunzând depărtatului interval, şi să am în vedere chiar 
începutul, primul trimestru al anului 1951, cu o Conferinţă a Uniunii Scriitorilor, de 
lună martie, organizată la Cluj, întrunind delegaţi de la multe cenacluri literare 
importante din Ardeal, şi un „raport” scris în spirit foarte critic, expus cu acel prilej, 
vorbind despre primul an de activitate al revistei, de către acelaşi păstrător şi 
poet, Geo Dumitrescu, publicat într-un număr „3”. Conferinţă la care sunt 
prezenţi, cu luări de cuvânt, tot felul de „reprezentanţi”, în frunte cu Traian 
Şelmaru, secretar principal al Uniunii, şi Dan Deşliu („membru în Conducere”), 
considerat un model al poeziei noi, un trimis din partea ziarului „Scânteia” Victor 
Bârlădeanu, şi unul din partea revistei „Flacăra”, I. Popper, iar din Cluj poetul Emil 
Isac, prozatorul Nagy István, preşedintele Filialei; după cum participă toţi scriitorii 
din Filială, organizaţia de breaslă de aici, care – conform unei luări de cuvânt – 
„numără 59 de membri, dintre care 26 sunt români, iar 33 sunt maghiari”, poeţi, 
prozatori şi critici, conducerea „Almanahului”, formată din Miron Radu 
Paraschivescu, „redactor responsabil”, şi Geo Dumitrescu „redactor responsabil 
adjunct”, toţi redactorii revistei, în acest ceas, din Cluj, între care A. E. Baconsky, 
Cornel Regman, George Munteanu, Ion Brad şi Aurel Gurgianu, căci şi un număr 
de patru membri ai redacţiei aflaţi acum la Bucureşti, detaşaţi ca elevi ai primei 
serii a Şcolii de literatură şi critică literară „Mihai Eminescu”, de pe lângă Uniunea 
Scriitorilor, printre care și eu, ceilalţi fiind Dumitru Mircea, Victor Felea şi Dumitru 
Micu, figurând şi în schema redacţională.  
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Respectiv să mă ghidez după un articol din acest număr „3”, ce rezumă 
problematica discuţiilor, având în centru amintitul „raport”, articol semnat G.B., 
unde vorbindu-se de „lipsurile specifice poeziei Almanahului”, manifestate în 
poezii „cu un conţinut încă neorganizat într-un mod necesar”, rezidând „într-un 
schematism camuflat şi mai ales în individualismul care subminează baza unora 
din creaţiile unora dintre poeţii clujeni”, sunt identificate „două devieri: una de 
natură formalistă, în esenţă, alta de natură individualistă, în esenţă”, „cea mai 
mare primejdie ce pândeşte în momentul de faţă” – ambele derivând din 
„neeliberarea de rămăşiţele mentalităţii burgheze, neînsuşirea îndestulătoare a 
experienţei artistice a clasicilor poeziei româneşti şi a poeţilor sovietici de frunte”. 
Formulări mai speciale, de natură să dea şi ele o idee despre o preocupare de a 
restrânge şi mai mult o arie de palide libertăţi în scrisul literar aşa cum el putea 
exista, anticipând alte formulări ale celor veniți aici să „îndrumeze”. Ca de pildă o 
referire la lozincile în poezie, despre care a venit vorba în referat, lozinci cărora li 
se înalţă un adevărat imn în concluziile la discuţiile purtate, prin aceste cuvinte 
aparţinându-i lui Traian Şelmaru: „lozinca este un lucru sfânt, ordinul de luptă al 
Partidului”; iar scriitorii trebuie să se considere „propagandişti”, care „trebuie să 
înveţe a utiliza cu mândrie şi cu măiestrie lozincile”. La care, să mai adaugi un 
citat: „Ideile cuprinse în lozincile Partidului nostru, care sunt cele mai sintetice 
poeme, trebuie să prindă viaţă şi în poezie, aşa cum prind viaţă în activitatea 
noastră măreaţă, de construire a unei lumi noi” – deziderate care parcă ar sta 
într-o relaţie şi cu nişte exigenţe ce se vor regăsi într-un set de măsuri, „iniţiative”, 
pentru o bună organizare şi funcţionare a muncii, care vor sta la baza Jurnalului.  

Pentru o asemenea supoziţie, împrumutându-se un fapt care reiese dintr-o 
scrisoare – dintr-un şir de scrisori publicate de Ion Brad în volumul Comorile unui 
prieten tânăr: Gheorghe Corbu-Junior – datată „6 Aprilie 1951”, atestând că Geo 
îndată după Conferinţă se afla într-un „concediu de creaţie” la Sinaia, de unde 
anunţase că va trimite versuri, și încheiată astfel: „Te rog să ne scrii mai multe, 
îndrumări, sugestii”. „Îndrumări”, care, într-o formă mai aparte, e drept, vor mai 
avea de întârziat până se va trece de luna mai, şi care, din punctul de vedere al 
lucrului care ne preocupă acum, vor percuta doar înspre sfârşitul lui iunie, cu 
începutul Jurnalului, pe 21 al acestei luni.  

Căci însemnările Jurnalului pot fi considerate ca începând cu această dată – 
precedate, însoţite, de o „notă marginală”: „Observaţii”. Dar, dacă textul e citit mai 
cu atenţie, cuvintele de aici parcă s-ar referi nu numai la ceea ce ar urma să fie 
înfăptuit, încât să poţi imagina că a mai putut exista un caiet, cu însemnări din 
luna mai – care să se fi rătăcit. Deoarece se începe cu „Tovarăşii sunt rugaţi să 
scrie (subl. n.) mai amănunţit şi mai concret” cele ce le-au fost cerute: „observaţii, 
propuneri, iniţiative privind munca redacţiei, doleanţe sau critici”. Cum accentul 
s-ar pune mai mult pe o nevoie de îmbunătăţiri. În favoarea unei astfel de ipoteze 
venind şi următoarea formulare: „evitând formulele vagi, birocratice”. Care s-au 
practicat, să-ţi vină să completezi! Cum imediat, în paranteză, e dat un exemplu: 
„selecţionarea materialelor pt. nr. 6”. Or, această muncă, de selectare pentru un 
nou număr, putea avea loc, în situaţia dată, numai cu o lună înainte, conform 
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ritmului, obiceiului, practicii muncii la un lunar. De aceea fiind folosit şi 
concluzivul: „n-are rost deci să se scrie zilnic această formulă generală” (subl. n.).  

Iar dacă mai faci o întoarcere la zilele – un reper – din martie, evocate, de 
preconizări ale unui stil de muncă în presă ca pentru un front „de luptă”, când, în 
cuvintele rostite, cu această formulare: „Trebuie luptat cu dârzenie pentru 
dezbaterile colective ale marilor probleme în redacţie, dezbateri în spirit critic şi 
autocritic, în modul cel mai principial”, Traian Şelmaru a „trasat”, în numele 

Uniunii Scriitorilor, şi „câteva sarcini de natură organizatorică”, între care una 
privind „organizarea unui studiu de marxism-leninism” – se poate observa că este 
o legătură, ca de la cauză la efect, cât se poate de strânsă, între aceste două 
momente, observabilă inclusiv într-o însemnare, a doua, din Jurnal, din „2 Iulie”, 
în care se menţionează că tot atunci a chiar avut loc o „şedinţă a cercului de 
studiu”, urmată de „concluzii practice” şi „angajamente”. Referatul ţinut cu acest 
prilej, la „cerc”, fiind criticat ca neconcretizând „suficient sarcinile care-i revin 
revistei în lumina Hotărârii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea 
ziarului Scânteia”. În legătură cu şedinţa de „cerc”, iniţiatorul „Observaţiilor”, într-o 
nouă aplecare asupra Jurnalului, cerând să se dea seamă şi despre 
„învăţămintele şi concluziile practice” asupra „nivelului” discuţiilor purtate.  

E de presupus că măsura introducerii Jurnalului a fost luată, şi poate chiar 
pusă în operă, îndată după întoarcerea din acel concediu. Şi e interesant câte 

În faţa sediului revistei Steaua, pe strada Horia nr. 17 –  Aurel Rău, Victor Felea,  
Doina Vasilescu-Păcurariu (soţia lui Francisc Păcurariu), Ion Lungu 
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componente are marcarea aceasta a unei treceri la un stil de muncă reprofilat, pe 
partea organizatorică, dar mai ales ca orientare ideologică. E iniţiată tot acum şi 
ţinerea unei evidenţe a lecturilor de informaţie personală, să le spui „particulare”, 
ale redactorilor, unii foşti sau actuali sau viitori profesori universitari: „lectura 
săptămânii”, cu nume de autor şi titluri. Se va nota, de către George Munteanu, 
deţinător al funcţiei de „secretar de redacţie”: „Propun următoarea lectură 
necesară”: „1) „Scânteia”, „Făclia Ardealului (ştiri politice, culturale şi din 
producţie)”, 2) „Contemporanul”, „Viaţa Românească”, „Studii”, „Veac nou”…; Şi, 
la o dată proximă: „Am discutat cu tov. Vitebski” (cineva care nu e în redacţie, şi 
nici nu face parte dintre colaboratori) sarcinile care îi revin în ce priveşte 
informarea noastră” privind „dezvoltarea literaturii şi în general – a frontului 
ideologic în U.R.S.S. Ne va aduce din 2 în 2 zile o fişă bibliografică a materialelor 
apărute în reviste de literatură şi artă ale U.R.S.S. (inclusiv „Pravda” şi 
„Bolşevic”), cu scurte menţiuni asupra conţinutului lor”. Şi se va mai adăuga, în 
acelaşi spirit: „Propun de asemenea planificarea lecturii operelor clasicilor 
marxism-leninismului (cu specială studiere a tezelor imediat aplicabile la literatură 
şi ideologie […] şi controlul acestei lecturi în cadrul unui seminar lunar. Mai târziu 
s-ar putea organiza un adevărat curs de ideologie şi teorie literară în cadrul 
redacţiei”. Apoi: „Propun să se înceapă un curs de limba rusă”… („de la 1 
Septembrie, a. c.”). Pentru ca pe 8 şi pe 19 iulie să se vină cu aceste noi 
desluşiri, opinii, într-o grijă/răspundere pentru perfecţionări a tot: „Însemnările de 
până acum arată că jurnalul de redacţie poate deveni un instrument valabil de 
muncă redacţională”, dar „el nu a devenit decât în mică măsură ceea ce ar trebui 
să fie”, „Există şi probe de subapreciere a acestui instrument de lucru”. Urmate 
de aceste alte fotografieri în cuvinte, cu un reproş că dările de seamă zilnice sunt 
privite adesea ca „o treabă birocratică”, urmându-se cam „acest procedeu”: „la 
ora 2 fără 5 minute tovarăşii de la resortul de poezie şi de proză apar la 
secretariat şi fac coadă la jurnal. Tov. Baconsky […] vine primul şi notează mai în 
amănunt observaţiile sale de şef al resortului de poezie, în timp ce tov. Brad şi 
Regman tropăie din picioare de nerăbdare (argumentul e că pierd masa)”, „Apoi, 
când le vine rândul, notează şi ei – de circumstanţă – cam aşa: „am bătut la 
maşină 2 pagini din cronica mea despre Camilar” (Regman), ori „Astăzi am 
discutat la resort poemul lui Al. Căprariu şi al lui Motoarcă. Am adâncit 
observaţiile relatate de Baconsky (Ion Brad)”. La care vor exista şi atari replici: 
„După pretenţiile tov. secretar de redacţie, noi ar trebui să scriem o schiţă, sau nu 
ştiu ce formă de bucată literară în fiecare zi”; „Când se ivesc neînţelegeri în 
discuţie, opinii separate, ştiu eu să mi le spun” (Ion Brad). Dar va urma şi măsura 
punerii pe picioare a unui „ziar de perete”, a confecţionării lui, care va ocupa un 
loc în Secretariat, pe seama căruia va exista această reflecţie, tot din 4 iulie, 
pedagogică, din partea aceluiaşi observator (G. D.): „Ziarul de perete e încă alb, 
în ciuda foloaselor pe care le poate aduce muncii într-o redacţie, însănătoşirii 
atmosferei (subl. n.)”.  

Această realitate, acest climat! Când îmi voi relua activitatea în redacţie, din 
Cluj, întors din Bucureşti, după terminarea Şcolii de literatură, urmând să mă 
confrunt şi cu examenele mele studenţeşti, la Universitatea de Filosofie, ceea ce 
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se va petrece spre sfârşit de iulie, eu voi găsi lucrurile în această desfăşurare. 
Dar încordarea observată, cu apelurile la o încadrare într-o disciplină de fier, se 
va mai relaxa puţin. Asta, deducând şi dintr-o însemnare a mea din 14 august, în 
care mă limitez doar la menţiona ce am făcut, şi atât – referiri numai la materiale 
citite şi la colaboratori. O recenzie adusă de un poet clujean mai vârstnic şi un 
delicat, Iulian Popa, care i-a făcut traducerea, şi despre care recenzie spun că 
„lasă de dorit”, i-am făcut corecturi de stil şi de conţinut, dar la ea mai trebuie 
lucrat (textul fiind despre o revistă care doar traduce titlul revistei noastre: 
„Irodalmi Almanáh”); şi un articol rezumând nişte discuţii „despre artă şi 
suprastructură” din URSS, de Pavel Apostol, profesor universitar de 
marxism-leninism, colaborator asiduu în primul an, preocupat de probleme de 
cultură, la catedra la care fusese titular Lucian Blaga. Moment când parcă aş 
lucra la resortul de critică, după o frază despre un „tov. Ghijinski”, cadru 
universitar, de care mă plâng că „nici până azi nu mi-a adus recenzia despre 
Oameni la volan” (desigur eu lucrând la resortul de poezie, dar, după o altă 
afirmaţie: „Felea astăzi mi-a dat concursul în mod substanţial. A revăzut tehnic 
articolul despre lingvistică, după ce a fost bătut la maşină”, pot înţelege şi că 
vorbesc probabil de o altă reglementare, mai recentă, şi ea o noutate: 
îndeplinirea unei îndatoriri de „redactor de serviciu”, de câte o săptămână, 
suplimentar, când urmăreşti realizarea întregului plan, citeşti materiale de la toate 
resoartele, sau le distribui, la reparat, altora. Pentru că, notând, în ziua de 27 
August, următoarele: „A. Martin şi-a luat sarcina să ducă el munca, să 
urmărească realizarea planului în această săptămână”. După cum în 21 august 
am avut însemnarea, solemnă: „De la 8,30 seara până la 08,15 dimineaţa am 
făcut de pază la redacţie în cinstea zilei lui 23 August”. De unde să pot crede că 
făcusem de serviciu în săptămâna care a cuprins şi marea sărbătoare, serviciu 
dus până lunea, în 27, o zi în care am de mă achitat de multe îndatoriri, până 
spre orele amiezii, când scriu: „Cu învoirea tov. Baconsky voi lăsa munca la 
critică pe planul al doilea. Date fiind celelalte sarcini: scrierea poeziei, traducerile, 
pregătirile pentru examene”. Dar să admir şi îndatoririle de până în aceste ore, 
din cursul unei trepidante dimineţi, o învăluire şi o risipire şi o alertă, în care mă 
recunosc: „Am citit o parte din articolul tov. L. Tudor, pt. Carnetul sovietic”, articol 
apărut în Literaturnaia Gazeta în August […]. În acest sens i-am dat numărul 
respectiv din colecţie”, „va scrie […] până joi, 30 Aug.”; „Am discutat cu tov. 
Martin privitor la recenzia La Borna 203, pe care va scrie-o critic, arătând lipsurile 
de stil, greşelile de schematism”; „A sosit tov. Pervain, i-am predat mat. de ist. 
literară şi totodată am discutat problema unui articol care să prezinte discuţia de 
poezie ce a avut şi are loc în „Utunk” (revista săptămânală maghiară); „Azi pot 
spera că vom avea tot materialul până sâmbătă. Adică materialele tuturor 
colaboratorilor, şi prin grija tuturor redactorilor”. Acestea, după ce mai înainte 
menţionam că am citit un articol de D. Drumaru despre o ediţie făcută de Iacob 
Popper din poezia lui George Coşbuc, articol necesitând o „restructurare”. Dar în 
nota din 27 august mai precizam: „Toţi au promis că vor da în cursul acestei 
săptămâni materialul (Tretinescu, Balea, Martin, L. Tudor, Regman, Munteanu, 
Krausz)”, de unde aş putea să interpretez îndatoririle mele în redacţie şi altfel: că 
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pe lângă răspunderile pe care le deţin la resortul de poezie – Ion Brad spune, 
într-o însemnare din 28 iulie, „i-am dat lămuriri lui Rău asupra planului resortului 
său de poezie” – îmi reveneau şi altele, vizând resortul de critică, cu un caracter 
mai de permanenţă, la un moment dat, eventual în aria secretariatului de 
redacţie, judecând şi după o însemnare pe care o fac în 25 august: „Am discutat 
cu Tov. Martin sarcinile ce-i revin în cadrul resortului”, ştiut fiind că acesta nu 
avea nici o atribuţie în zona poeziei. 

Şi te afli ieşind din august în septembrie („10 sept.”), participant într-o 
scenetă numai din cântăriri de idei la ordinea zilei, cu un înalt grad de expectativă 
şi simulare, sau nepăsare, schimb de replici între egali, bine dozat, sau şi colorat: 
ţinerea abia acum a unei „A doua şedinţă a Cercului de studii”, având la bază un 
referat cu „Subiectul: Problema eroului pozitiv în literatură”, ţinut de D. Micu, venit 
în redacție, se vede, de la Şcoala de literatură, pentru vreo două luni, după care 
va pleca iar la Bucureşti, unde va rămâne definitiv. Referentul vorbind la un 
moment dat de „greutăţile pe care le întâmpină scriitorii atunci când vor să-şi 
umanizeze eroii”, concret „eroii” din poemul „Minerii din Maramureş”, iar George 
Munteanu cerându-i „să „lămurească mai bine atitudinea scriitorilor care 
zugrăvesc omul nou subliniindu-i lipsurile”. Acţiunea curgând aşa: Geo 
Dumitrescu „adâncind întrebarea”, cerând „să se explice dacă este tipic 
momentul de şovăire a lui Remeş”, unul din personaje („Flăcăruie, flăcăruie/ Zi-i 
lui Remeş să mai suie!”), pentru a-şi ilustra latura umană”; „Tov. Pervain 
propunând „să se discute mai amplu rolul eroului pozitiv în trecut”; aici „Tov. 
Rău”, parcă retezându-i ceva din aplomb, cu precizarea că „toţi eroii pozitivi din 
trecut sunt constructivi”. Acestea, ca într-un prim act, în încheierea căruia „Tov. 
Micu răspunde întrebărilor puse”, pentru ca apoi să urmeze discuţii. Micu, 
pătruns de aprecierile pozitive asupra referatului făcute de A. Martin, arătând că 
„umanismul omului nou nu poate fi surprins când urmărim să-i arătăm şi latura 
sufletească” – imun la reproşul că faptul de a nu se fi insistat asupra caracterului 
combativităţii omului nou constituie […] o lipsă a referatului”. Moment când „Tov. 
Rău” reia problema „complexităţii sufletului omenesc” şi „constată că eroii sunt 
bine conturaţi, afară de Roman, secretarul de Partid”; ca, referindu-se la 
„literatura rusă”, să „constate” că „eroul poate fi redat complet chiar atunci când 
autorul se referă la el cu un sigur amănunt”, care „trebuie însă să fie esenţial”. Iar 
„Tov. Geo” readuce lucrurile mai la obiect, „referindu-se la rolul secretarului de 
Partid”, din poem, considerând că acesta „este realizat, deşi nu apare pe primul 
plan în acţiune”; şi conchide că „eroul pozitiv nu trebuie creat după reţete”, citând 
„cazul eroilor lui Ajaev din Departe de Moscova, cu convingerea că, „pentru a 
sesiza indiciile unui om înaintat, scriitorul însuşi trebuie să fie un om înaintat”. Dar 
va fi şi acest detaliu: „Tov. Geo mai constată că tov. Micu a susţinut fără 
convingere calităţile poemului lui Deşliu”. Moment când „Tov. Pervain” citează 
două articole din presa sovietică, arătând că „Aceste articole analizează felul cum 
s-a oglindit în literatură figura lui Lenin şi a tovarăşului Stalin”. Cum s-ar parafraza 
din Urmuz: „Rapaport scoate-o sinteză/ Din redingota franceză…”. Creându-i lui 
G. Munteanu pârtie pentru o lărgire a cadrului, prin compararea poemului cu unul 
de Mihai Beniuc, „arătând că Deşliu nu copiază eroii ci îi tipizează”, „Figura tov. 



81 

Dej” reieşind „mai bine dintr-un fragment al poemului lui Deşliu, decât din poemul 
închinat în întregime secretarului general al CC al P.M.R”. Ca în concluzie Geo 
Dumitrescu să sublinieze „caracterul mobilizator al poemului lui Deşliu”, relatând 
„rezultatele citirii lui în mijlocul unor muncitori din Capitală”.  

Cum am mai spus, când îmi reiau munca în redacţie, obligaţia acestor dări 
de seamă, care sunt începute din iunie, nu mă luase prin surprindere, şi nu-mi 
amintesc ca ele să-mi fi pus vreo problemă. O joacă a lui G. Munteanu, ca o 
poezie de notaţie, „Tov. Rău trebuie/ să rupă cu răul/ său obicei de/ a nu-şi 
consemna/ activitatea în/ jurnalul de redacţie”, un indiciu vag despre o nu deplină 
adaptare la mediu, e numai o pată de culoare, în decor. Dar oricum ele sunt o 
inovaţie, neaducând cu ceea ce lăsasem la plecare, felul de activitate pornită în 
începutul de an 1950, concret cu conceperea şi pregătirea unui prim număr, care 
devine dublu („2-3”, pentru că numărul „1” apăruse în decembrie ’49), dedicat 
centenarului Mihai Eminescu, într-o deschidere pe care aniversarea o impunea, 
şi cu stabiliri de elemente de profil şi rubrici, rezultat al unor chibzuiri în grup, cu 
un accent pe consens şi spontan, cu o interesare de zone felurite culturale, ca 
teatrele şi artele plastice, învăţământul, bibliotecile – dar şi cu o rubrică „Note şi 
comentarii” şi alta „Revista revistelor”, cuprinzând uneori şi sprintene ciupituri la 
adresa unor manifestări din proletcultism.  

Acestea, ca o consideraţie generală, pentru a vorbi puţin despre un început 
de o grupare în curs de constituire, cu o dorinţă de un drept la expresie, pe o 
temelie de vatră culturală, în structuri relativ aşezate, într-un oraş nu numai 
capitală de judeţ. Se produsese o interferare de energii, când un liant fericit ivit se 
nimereşte să poată fi un spirit de un orizont mai cuprinzător, Miron Radu 
Paraschivescu, un deschis la o varietate de voci, curios din fire şi cu aderenţe la 
un specific, cunoscător întrucâtva al mediului, prin nişte ani de studii, în tinereţe, 
la un instituit (Belle-Arte) de aici, dar şi o preocupare, în anul 1946, de antologare 
(ediţie şi prefaţă) a operei poetice a lui Emil Isac.  

Cu un entuziasm de întemeietor, el obţinuse dreptul, să crezi, de a-şi alcătui 
singur redacția, fiindu-şi parcă singur „secţie de cadre”. Aşa explicându-se o 
viziune mai liberală, de o oarecare independenţă, într-un câmp de forţe, arătată 
prin chiar angajarea primilor redactori, majoritatea provenind dintr-un cenaclu al 
ziarului unic local „Lupta Ardealului”, în curând legat cu filiala Uniunii Scriitorilor, 
recent înfiinţată, condus de poetul Ioanichie Olteanu, cunoscut din paginile 
„Revistei Cercului Literar” din Sibiu, un respectat şi un îndrăgit. Redacția ocupând 
un sediu compus din două camere, fost al unei farmacii, din plin centrul oraşului.  

Se procedase la o înjghebare într-o apreciabilă libertate faţă de criterii din 
alte părţi, în organizarea acestei prime redacţii: la poezie, A.E. Baconski, 
absolvent al Facultății de Drept, cu un mic stagiu de poezie avangardistă, afirmat 
şi într-un cenaclu al Universităţii, şi cu mai multe poezii publicare, o exigenţă şi în 
cenaclul ziarului, fiu de preot din Basarabia; criticul Cornel Regman, un spirit 
netemător, senin şi dezinvolt, originar din părţile Sighişoarei, aparţinând şi el 
„Revistei Cercului Literar”, unde a publicat şi un memorabil eseu „Un galant al 
lumii dunărene”, despre M. Eminescu; Victor Felea, poet şi critic, absolvent al 
Facultăţii de Psihologie, fiu de preot greco-catolic netrecut la ortodocşi după 
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reforma religioasă din 1948, originar din Apuseni, cu antecedente publicistice, 
cronici literare, încă din anii războiului, la revista „Ţară nouă”, răspunzând de 
relaţia cu tipografia; la proză, Dumitru Mircea, în anul ultim de Facultate la 
Filologie, dacă nu absolvent selectat ca preparator la profesorul universitar 
Ştefan Paşca, scriind proză, povestiri cucerind printr-o savoare şi un simţ al 
umorului; şi Dumitru Micu, poet fost elev la un liceu confesional, şi practicant 
religios convins, care l-a frecventat vreo trei ani pe poetul Laudei somnului, 
odată, într-un vers, întrebând: „Doamne, îl cunoşti tu pe Blaga?”, dar şi critic, cu 
mai vechi colaborări, în presa ardelenească; mie repartizându-mi-se rubricile de 
critică mai mici, de Mențiuni și de Recenzii, ultimele două despărţăminte din 
revistă, şi o misiune de a ţine un contact cu instituţii de artă şi biblioteci.  

Evident ia fiinţă astfel doar un prim cadru instituţional, pentru că gruparea 
literară în plin curs de constituire îi cuprinde deopotrivă pe Ioanichie Olteanu, 
căruia îi ştim pe dinafară mai ales două balade, „Balada soţului înşelat” şi 
„Păţania teologului cu arborele”, unul dintre principalii iniţiatori, alături de A.E. 
Baconsky, al strângerii textelor, prin vreo patru-cinci luni, pentru cuprinsul 
primului număr; la fel poeţii, cu un timbru distinct, afirmaţi înaintea mea în acelaşi 
cenaclu, pe Tiberiu Utan, un afectiv, venit din Maramureş, o vreme redactor la 
ziar, trimis la studii studenţeşti la Moscova, pe Ion Brad, student încă, la Filologie, 
absolvent al liceului de tradiţie şi istorie culturală din Blaj, pe Aurel Gurghianu, cu 
pregătire de Şcoală Normală, fost puţin şi învăţător, acum şi el student la 
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Filologie, pe un cărturărit Mircea Zaciu, aflat spre finalul studiilor, orădean, filolog, 
scriind deocamdată numai proză, intelectuală şi citadină, şi gândindu-se şi la 
scenarii de film. Ca şi noi, prezenţi în sumarele numerelor cât şi în acţiuni 
exterioare redacţiei, şezători literare, întâlniri cu cititorii etc. Dar mai trebuie 
pomenite câteva nume, George Munteanu, care a activat un timp ca şef al secţiei 
culturale a ziarului, basarabean, cronicar literar de bază al revistei, afirmat în 
critică încă de la „Suplimentul Cultural”, Aurel Martin, în numărul dublu, primul 
lucrat de redacţie, cu o riguroasă Bibliografie eminesciană, Alexandru Andriţoiu, 
şi el student la filologie, bihorean, D. Vatamaniuc, semnând cu pseudonimul D. 
Drumaru, proză dar şi articole literare, bucovinean, şi după vreo trei ani adus în 
redacţie, din Dej, unde e profesor de liceu, în Cluj, Alexandru Căprariu, student la 
filozofie, în curând student şi el la Şcoala de literatură, clujean, Haralambie 
Grămescu, oltean, dar şi universitari de diverse vârste şi formaţii, alături de care 
semnăm texte beletristice, dar şi critice, în frunte cu redactorul şef, folosindu-ne şi 
de pseudonime, mai multe, în compania şi a unor nume de valoroşi universitari, 
ca Ion Breazu, Henri Jacquier, Dimitrie Popovici, Dumitru Isac, Ilie Balea, Ion 
Lungu (semnând cu pseudonimul Laurenţiu Tudor), Iosif Pervain şi un viitor 
universitar Ion Vlad – să rămâi, incomplet, numai în paranteza primelor luni.  

Despre implicarea lui Geo Dumitrescu, în primele lui luni în munca din 
redacţie, venit, trimis din Bucureşti, prin primăvară, pe lângă Miron, ca redactor 
şef adjunct, inclusiv ca un prieten – nu numai literar – mai vechi (aşa ştiam, de la 
început), cu amintiri comune de la ziarul „Timpul”, din 1941, care e şi al debutului 
său literar, și cu o aură a volumului „Libertatea de a trage cu puşca”, de orientare 
modernă, publicat la editura Fundaţiilor Regale, în 1946, nu am amintiri prea 
concrete. E prezent, foarte atent la tematică, în şedinţe de plan, vreo trei-patru, şi 
respectiv de analiză de numere apărute, mai apropiat cu A.E. Baconsky, 
deţinând amândoi, evident în grade diferite, informaţii mai multe din mediul literar 
bucureştean. După cum e prezent în actele decizionale. Are şi atenţii mai aparte, 
sau exercită o atracţie pentru foşti colegi de generaţie, din Bucureşti, generaţia 
războiului, drumeţi prin Cluj. Trec astfel printr-o ceaţă, ca vizitatori, prin vară, ai 
redacţiei, între alţii un preocupat de sport Grinevici, venit pentru un reportaj; 
Victor Tulbure, venit cu Mihu Dragomir la o şezătoare literară; dar mai ades Ben. 
Corlaciu, autorul volumului „Manifest liric” editat la „Forum”, un înalt, adus puţin 
de spate, întors dintr-o documentare într-o gospodărie agricolă colectivă, cu un 
ciclu „liric” intitulat „Prima cotă la Luna de jos”, scris la faţa locului, care e publicat 
în numărul „8”, şi pentru care i se pregătesc formele în privinţa onorariului, pe 
care îl va lua din București. Îl văd cum se apleacă peste biroul lui Geo, de pe un 
scaun din faţă, dintr-o cameră mai mică, a doua, a redacţiei, spre care urci trei 
trepte, arătând cu un deget unde să se pună vreo două ştampile pe un formular. 
Aleg un citat, ca într-o relaţie cu ce se va spune la Conferinţa despre care s-a 
relatat: „Fapta-i soră bună cu lozinca/ Una fără alta nu dă pârg”. Dar să desprind 
şi altele: „Uite, anu-i gata, şi aici e grâul,/ Cum ne-nvaţă-al nostru Comitet 
Central”; „Prima cotă-o dă gospodăria/ Şi-şi întinde-o mână-n viitor”; „Nu poţi tu în 
urmă să rămâi/ Mai ales când ştii că-ţi stă alături/ Uniunea Sovietică ce-ţi dă 
proaspete puteri”.…!  
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Amintirile mele cu Geo nu sunt prea multe, şi din cauză că în întreaga lună 
iunie îmi voi petrece la nu mult timp după venirea lui, primul meu concediu, la 
mare, apoi prin iulie sau august era plecat din Cluj el; iar sfârşitul de vară e un 
vuiet de începere a unui nou an universitar, amplificat nu peste multe zile de 
evenimentul plecării la Şcoala din Bucureşti. Plecam patru, mai mult de jumătate 
din colectiv, eveniment urmat de cel al angajării de alţi cel puţin patru noi 
redactori, care sunt Ion Brad, venit în redacţie prin vară, George Munteanu, Aurel 
Gurghianu şi Aurel Martin, căci între ei se va afla şi Iosif Pervain, toţi cu 
colaborări la numerele anterioare, cum am mai spus. Plecarea mea, la Bucureşti, 
la Şcoală, putând avea loc pe la începutul lunii noiembrie, socotind şi după o 
scrisoare din 24 octombrie, a lui D. Micu către I. Brad.  

Totuşi se mai lasă perceput ceva de prin arşiţa verii, cu o bătălie mai intensă 
pentru datul la tipar al numărului de care am vorbit, unde au intrat poezii de mai 
mulţi autori, despre recoltele agricole, grupate sub un titlu general „Cântece de 
belşug”, în care A.E. Baconsky îi ţine companie lui Corlaciu cu o poezie „Trec 
zece care”, cântând și ea recolta în Colectivă, iar Radu Teculescu, un component 
şi el al generaţiei războiului, autorul volumului „Sixto Escobar”, din „Oraşul lui 
Stalin”, cu o poezie din patru strofe a câte 12 versuri, construită virtuos, din care 
ultimele două versuri sunt acest refren: „Căci tovarăşul Stalin ne spune:/ Ai cules 
la timp, ai câştigat!”. Şi anume: o umblare la profilul de până acum al revistei, prin 
propunerea de a se introduce o rubrică nouă, paginată la sfârşitul numărului, de o 
factură de pamflet politic, pe o tematică „antiimperialistă”, intitulată „Baricada”. 
Propunerea fiind a lui Geo, care va da şi primul text, evident cu semnătură, 
singura lui semnătură la revistă în an, care se va numi „Gunoierul istoriei şi 
steagul «Naţiunilor Unite»”. Aflat de faţă, am privit această rubrică, neconvins, 
sau cu un fior, la limbajul folosit – poate şi pentru motivul că îi lua unei rubrici de 
care răspundeam, „Note şi comentarii”, locul, în paginaţie. Să mai spun că Geo 
va mai scrie un text sau două la această rubrică, dar semnate cu pseudonim, în 
numărul 12 / 1950, poate, cel semnat „Victor Frâncu”. Întotdeauna articolele 
pentru Baricadă le va comanda el, şi rubrica va funcţiona, cu intermitenţe, cu 
colaboratori din redacţie sau externi, până la plecarea lui de la Almanah, ultima 
semnalare a ei, în revistă, fiind în nr. 2-3 din 1952, cu un titlu corespunzător, 
„Predica exterminării oamenilor”, începând astfel: „Cercurile trustmenilor de peste 
ocean au inclus de mult războiul în socotelile lor murdare, ca singurul mijloc 
capabil să prelungească agonia sistemului capitalist”. Spunând toate acestea, nu 
trebuie să uit şi o părere exprimată printre noi, că această rubrică îşi avea şi nişte 
raţiuni tactice, să îndeplinească o funcţie de susţinere a unor minime semne de 
curaj artistic, din zona beletristică a revistei, ca un mijloc de apărare de orice 
insinuări; aşa trebuind citită, de-o pildă, o frază din articolul relatând despre una 
din luările de cuvânt la faimoasa Conferinţă: „Tov. Dumitru Micu, student la 
Şcoala de literatură şi critică literară «Mihai Eminescu», a amintit de rubrica 
intitulată Baricada ca de un succes al revistei în lupta pentru combaterea 
ideologiei burgheze”.  

Iar a doua oară când va figura numele lui Geo în revistă, în întreg anul 1950, 
va fi în numărul 11, pe pagina ultimă, într-un anunţ pentru un „Concurs literar”, 
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„dotat” cu premii şi „menit a atrage un număr cât mai mare de condeie în 
campania de pregătire a alegerilor pentru Sfaturile Populare”. Concurs cu titlul 
„Azi ţara ta e casa ta” (un vers din A. Toma), unde, în juriu, el este secretar: 
„secretar: Geo Dumitrescu”. Juriul fiind pus sub preşedinţia lui Emil Isac, 
„membru în comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.”, şi avându-i 
„membri”, între alţii, pe Miron Paraschivescu, Pavel Apostol, A.E. Baconsky, 
George Munteanu şi Dumitru Micu.  

Pentru concurs li se propune participanţilor şi „o largă sferă tematică”. Şi se 
va arăta, în comunicatul despre rezultat, că au fost primite la redacţie „peste 300 
de manuscrise”, şi se va anunţa că vor exista, dată fiind această cifră, la fiecare 
premiu, tot câte doi laureaţi: la proză trei muncitori, doi premiul II (unul în 
Constanţa), iar unul „cazangiu la Atelierele C. F. R.”, premiul III; beneficiarul al 

doilea de la premiul III fiind un elev de liceu Vasile Căbulea, nume de împrumut, 
sub care se ascunde nimeni altul decât profesorul de liceu, în Cluj, I.D. Sârbu, 
fost asistent al lui Lucian Blaga la catedra de filozofie, şi membru al partidului 
comunist în ilegalitate, acum exclus din partid. Premiul I, în sumă de 20.000 lei, 
revenindu-i poeziei, laureaţii fiind Ion Brad, „student la Facultatea de Filologie – 
Cluj”, pentru poemul „Cântec despre Gabor cincisutistul”, şi un „student la 
Facultatea de Chimie – Cluj”, Ion Motoarcă, un pseudonim al poetului Ştefan 
Augustin Doinaş; presupusul autor, un greoi, venind la redacţie, notându-şi tot 
felul de obiecţii, sugestii de transformări, trimiţându-le autorului poemului 
„Mistreţul cu colţi de argint”, într-un sat de lângă Arad, unde acesta e profesor, şi 
aducând forma revăzută, de mai multe ori, desigur mai „combativă” – pentru 

Redacţia Almanahului literar, Cluj, anii 50:  
Aurel Gurghianu, G. Munteanu,  
A.E. Baconsky, Victor Felea, Aurel Rău 
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„Poemul electrificării”. Evident, ar fi trebuit să dea de gândit, la un începător, 
student la o facultate nu de Litere, chiar în partea aceasta de prolog, cu versurile: 
„Zăpezile Olimpului albastre/ nu-mi picură din sloiuri reci în cânt./ Căci nu cânt 
roiuri şi poteci de astre/ nici tânguirea liricului vânt”(subl. n.), de o vecinătate cu o 
iactanţă din baladele unui Radu Stanca.  

Se va vorbi, felurit, ulterior, prin ani, sau şi discret, glumeţ, în redacţie, despre 
„ţeapa” luată, în primul rând de către poeţii din juriu, un episod, poate, în ultimă 
instanţă, confirmând o continuitate, pe deasupra de aparenţe istorice, a unui 
„fond” nevremelnic transilvan, cum o mişcare literară din Sibiu e doar o 
consecinţă a plecării în refugiu a universităţii de pe Someş, pe care continuitate 
s-o numeşti, o clipă, ca dintr-un zbor de păsări, „Revista Cercului Literar–revista 
Almanahul literar”, cum o complicitate cu cele întâmplate, a lui Cornel Regman, 
fost „cerchist”, nu a fost exclusă, în unele discuţii, nicicând. Dar altfel: cum, îndată 
după o ispăşire a unei condamnări politice, cu ani de închisoare, un critic Nicolae 
Balotă, va deveni unul din colaboratorii de bază cu articole literare la „Steaua” – 
unde, cu un fragment mare din studiul său, făcând epocă, despre poezia 
postumă a lui Mihai Eminescu, va fi publicat şi Ion Negoiţescu, liderul şi 
teoreticianul grupării de pe Cibin.  

Te poţi despărţi astfel de momentul încheierii, printr-o iniţiativă publicistică ce 
se voise de un ecou republican, a primului an de la Almanah. Nu înainte de a 
arunca o privire şi asupra tematicii care a fost propusă, în anunţul care a fost 
publicat, din care să desprinzi: „Dezvoltarea pe toate planurile a vieţii noui din 
ţara noastră, dela eliberarea ei de către glorioasa armată sovietică”; „munca 
liberă, fruntaşii ei, transformările pe care ea le imprimă conştiinţelor”; „lupta 
poporului, condus de P.R.M., împotriva duşmanilor săi, burghezo-moşierimea, 
chiaburimea, sabotorii şi teroriştii, unelte ale imperialismului”; „creşterea 
drepturilor şi libertăţilor omului în R.P.R.”. Cu acest adaos, în aceste formulări: 
„Se propun, pe de altă parte, de asemenea, concurenţilor, temele legate de 
timpurile negre ale exploatării burghezo-moşiereşti, de farsa aşa ziselor alegeri 
libere, precum şi cele legate de teroarea şi minciuna în care se desfăşoară 
alegerile în sfera marshalizată a lumii”. Şi cu această atenţionare: „Toate aceste 
direcţii tematice arătate precum şi marea mulţime de sensuri care se mai pot 
desprinde, vor fi necontenit urmărite prin prisma luptei pentru construirea 
socialismului, a realizărilor şi perspectivelor acestei lupte”. La sfârşitul anunţului, 
mai fiind scris: „Pe tot timpul concursului, redacţia stă la dispoziţia participanţilor 
pentru informaţii şi discuţii, zilnic între orele 10 – 14 şi 18 – 20, la adresa 
indicată”. Semn despre o solicitare intensă, căci va avea loc o prelungire de 
termen, comunicată într-un număr următor („12”), repetată în altul („13”), ca 
rezultatele, odată cu premierile, să poată fi publicate abia în numărul dublu 
„1-2”,în ajunul Conferinţei în care e ţinut raportul de analiză amintit, din martie 
1951. 

Strict din redacţie, nu-mi mai amintesc nici multe lucruri foarte concrete 
privindu-l pe MRP, cu toate că încă din primele luni ale revistei, sau săptămâni, 
i-am devenit un mai apropiat, el propunându-mi să ne spunem pe nume, un fel 
de sarcină redacţională căreia a trebuit să mă conformez, şi fiindu-mi, la 
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ştrandurile din Cluj, încă de prin aprilie, şi un admirabil instructor de înot craul, o 
artă pe care nu o voi uita. Uneori vizitându-l în locuinţa lui, unde-l găsesc în 
diverse stări sufleteşti, sau de sănătate, întotdeauna prietenos, alteori când e 
venită pentru un timp, să stea cu el, vreuna din iubirile lui, o perioadă o poloneză 
frumoasă Ceşca, blondă, ca a casei, din Bucureşti. Sau fiindu-i oaspete, cu 
câţiva din ceilalţi redactori (între ei, numai ivindu-se dintr-o cameră aparţinătoare 
aceluiaşi apartament, şi Geo), la o cafea şi în discuţii literare amicale, dar şi 
legate de revistă. Când nu, trecând pe la Şcoala de literatură, venit cu vreun prilej 
în Bucureşti. Dinspre subiectele din şuete, îmi face semn unul când, cu plăcerea 
de a da la o parte văluri, amfitrionul s-a lăsat antrenat în nişte meandre, cu 
nuanţări, despre deviaţionism, pornindu-se de la Tito şi ajungându-se, cu nişte 
cuvinte criptice, trădând simpatie, mai învăluite, la Troţki (parcă în legătură cu 
Basarabia, dar şi cu ce i s-a întâmplat în Mexic), şi aducându-se vorba şi de 
„Spovedania unui învins”, într-o admiraţie pentru Panait Istrati, în relaţia acestuia 
cu autorul lui „Zorba grecul”; pentru ca apoi să se treacă la alte subiecte, cu 
interbelic şi anii războiului.  

Iar dacă e să-mi amintesc ceva redacţional, mai stăruitor, îmi amintesc o 
regulă introdusă din primele zile, de a se lucra pe manuscrise neobosit, ca 
principală îndatorire a tuturor, în legătură cu aceasta stând şi o pasiune a sa de a 
corecta fraze şi cuvinte, sau a le rotunji, inclusiv, şi mai cu seamă, din textele 
venite prin poştă, cu şanse, mai ales poezii, şi a le imprima o factură de text 
parcă vorbit, deci a le adăuga o tentă stilistică de limbaj familiar. Într-un raport cu 
o asemenea grijă, dar şi cu un crez, vor fi stat şi unele impresii de lectură privind 
poezii ale mele, odată un grupaj pe care l-a apreciat ca mai deosebit, inclusiv 
pentru o varietate de ritmuri şi imagini, publicat în numărul 11 din 1950, pe care 
l-am dus cu mine la Bucureşti („Patru cântece pentru eliberarea Clujului”), şi în 
care am putut să fac şi referiri la jertfele soldaţilor români, luptători pentru 
întregirea ţării, în „Vest”. Sau să-mi amintesc de o acţiune desfăşurată în paralel 
cu alte publicaţii româneşti, dar şi din alte ţări, iniţiată de el, pentru eliberarea 
poetului Nazim Hicmet, aruncat în închisoare, bolnav, cu o condamnare pentru 
mai mulţi ani, din care îmi alesese să traduc şi eu o poezie, publicată în numărul 
6, pe luna mai, alături de alte trei traduse de el, precedate de un scurt articol: 
„Călătoria lui Yusuf nefericitul (fragmente)”. Acţiune internaţională încheiată nici 
într-o lună cu eliberarea poetului bun, de spirit modern, cu versul devenit faimos, 
adesea recitat, „Aduceţi-mi scrisori cu sfârşit fericit”, ca, după puţin timp, ca 
într-un făcut, după ce autorităţile judecătoreşti reveniseră şi îl voiau arestat din 
nou, să se poată salva înotând, de la ţărmul turcesc, până la un vapor românesc 
navigând prin apropiere, astfel ca, recuperat din valuri, să ajungă nevătămat în 
portul Constanţa. O primă victorie, de care luam cunoştinţă, a literaturii. 

O comunicare mai mare cu Geo producându-se, parcă, mai mult, după 
revenirea mea la Cluj, când mergeam împreună la mesele de prânz (uneori şi la 
câte o cină, în vreun restaurant) străbăteam drumul pe jos, în grup, până la un 
restaurant al Casei Universitarilor, unde eram abonaţi, mai mulţi, petrecând vreun 
ceas înainte sau după luarea mesei la câte o partidă de ping-pong, în care el era 
un neîntrecut. Iar în ore de seară cercul era mai restrâns, cuprinzându-i de regulă 
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numai pe burlacii poeţi. Dar componenţa redacţiei din timpul când se lucrează 
pentru numărul pe octombrie 1951, şi când T. Tretinescu, adus în redacţie din 
Bucureşti de către Geo, ca redactor, menţionat şi el în mişcarea de la „Albatros”, 
prieten de acolo, şi care nu va publica în revistă nimic, răspunzând de tipografie, 
dar şi cu atribuţii administrative, notează: „Redacţia lucrează de zor (e drept că la 
temperatură scăzută, din lipsă de lemne) la finalizarea materialelor pentru 
numărul 11. Tovii Baconsky, Munteanu şi Brad citesc şi ei de zor materialele 
pentru tipografie”.  

Componenţă, cu Miron Radu Paraschivescu şi Geo Dumitrescu, în 
conducere; cu, din prima redacţie, A.E. Baconsky şi Cornel Regman, Victor Felea 
şi eu, dar un timp şi Dumitru Micu; cu, de-acum mai vechii, Aurel Gurghianu şi 
Ion Brad; dar şi George Munteanu şi Aurel Martin, şi Iosif Pervain. Şi căreia i se 
vor mai adăuga alţi doi redactori, pe durata însemnărilor: Mircea Zaciu, secondat 
la proză de Zorina Mocanu, absolventă ca şi el a Facultăţii de filologie, urmând a 
se ocupa de reportaj.  

Cu toţii, un mănunchi de vieţi, trebuie să fim cotă-parte într-o salahorie care 
ne uneşte, ca de robie babilonică, la o slujire numai a temelor, parcă urmând lista 
de recomandări făcute pentru Concursul de la cumpăna dintre 1950 şi 1951 – în 
tot ce va urma până în sfârşitul de an (cum şi prin încă vreo doi, dacă ar fi să 
întorci pagină de pagină din Almanah. La slujirea lor (a temelor), în sectorul critic, 
ilustrative putând fi două cronici literare: „Mândria poeziei noastre”, de G. 
Munteanu, despre poemul lui Mihai Beniuc „Cântec pentru tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej”, publicată în numărul 10, şi „Epopeea marilor transformări”, de D. 
Micu, publicată în numărul 12, despre romanul „Drum fără pulbere”, consacrat 
construirii canalului Dunăre-Marea Neagră. Iar în sectorul de poezie, cinci poezii 
sau cicluri, cuprinse în acelaşi număr 10, abordând trei teme, anunţate într-o 
însemnare din Jurnal a lui A.E. Baconsky, din 2 Octombrie, astfel: „Am studiat cu 
deamănuntul situaţia poeziei pt. Nr. 10. Am văzut că se bazează pe 4 oameni: 
A.E. Baconsky (tov. Gheorghiu-Dej), I. Brad (Pacea), A. Rău şi A. Gurghianu 
(prietenia rom.-sovietică)”. Dar „oamenii” vor fi în final 5; în ce priveşte titularii 
temelor intervenind de asemenea schimbări: numele adăugat fiind al lui Miron 
Radu Paraschivescu; Aurel Rău trecând la cei cu Dej – la „prietenie”, de la care 
s-a mutat, rămânând cu două traduceri, în acelaşi număr, din N. Tihonov, 
acestea acoperind şi tema Păcii. Din notiţa de mai sus, a şefului de resort de la 
Poezie, trebuind reţinut încă un pasaj, de un farmec: „Pentru a le da un mic 
ajutor, am făcut o mică şedinţă cu aceşti patru tovarăşi – dezbătând modurile în 
care vor scrie despre temele care le stau în faţă. Cred că acum fiecare şi-a 
cristalizat ideile ce vor sta la baza poeziilor”. Şi încă unul, vorbind de o importanţă 
a lucrului planificat şi aşteptat: „Deoarece toţi aceşti oameni sunt în redacţie, 
cercetând munca ce le-ar reveni pt. Miercuri şi Joi, am hotărât, cu consultarea 
tuturor tovarăşilor, ca aceşti tov. să plece acasă şi să lucreze, urmând a trece 
zilnic pe la redacţie între orele 1-2. Cred că este bine întemeiată această măsură 
şi cred că va da rezultate”. Şi rezultatele vor fi pe măsură. Poezia lui MRP, care 
conduce grupajul cu Dej, numindu-se „La mulţi ani!”. Dar să mai remarc un 
amănunt: într-o însemnare a mea, anterioară, din 27 septembrie, sunt de 
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asemenea anunţate cele cinci colaborări cu poezie din redacţie, în această 
formulare şi în această formaţie: „4 poezii din Cluj: Miron, Brad, Gurghianu, şi 
Rău (Baconsky, până acum nu dă nici un semn)”. Poezia lui Baconsky, fiind 
„Portretele din Munţii Apuseni”, un capitol din poemul „Copii din Valea Arieşului”. 
Şi să le numesc şi pe celelalte: a lui Gurghianu „Două cântece despre marea 
prietenie”, a mea, „Cuvintele lui”, a lui Brad „Copilul din Caicen” (războiul din 
Coreea).  

Am stăruit asupra poeziilor din acest număr, şi pentru că între lucrul de aici şi 
lucrul la numărul 11, cu aproximaţie între mijlocul lui septembrie şi mijlocul lui 
octombrie, se poate situa – după mai multe indicii – şi un eveniment redacţional 
de o particularitate, privind istoria nescrisă a revistei, cu importanţa lui într-o 
periodizare. Legat de ceva ca o şedinţă de redacţie din care erau mai multe, însă 
una mai restrânsă, consacrată finalizării datului la tipar.  

Nu insist asupra dificultăţii datării, asupra unor detalii care parcă s-ar 
contrazice între ele, fapt este că ne aflăm în redacţie, într-o după-amiază, Miron, 
Geo, Baconsky, Felea şi eu, pentru încheiatul datului la tipar. S-au trecut în 
revistă poeziile care erau finalizate, au existat inerente divagaţii pe seama unor 
texte care de asemenea erau avute în vedere pe baza planurilor, când Miron, 
întors, cred, după o absenţă din oraş, deschide un dosar maroniu, din care 
scoate alte vreo două-trei poezii, primite sau aduse de el de la unii colaboratori, 
pe care parcă îşi pusese semnătura, în urma unei lecturi anterioare, în litere mici, 
cu iniţiale, „mrp”, cum obişnuia, în dreapta sus a paginilor, ca un bun de tipar, şi 
recomandându-se de asemenea, prin tematică, perioadei, pe care le arată, să fie 

Leonida Neamţu, Octavian Bour, Aurel Gurghianu, Aurel Rău, Teodor Tihan, Aurel Şorobetea, 
 în curtea Stelei, pe str. Horia, anii 70 
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adăugate celorlalte. Poezii pe care nu mai ştiu dacă le-a citit cu voce tare el, 
acum, sau le-am citit toţi pe rând. Dar ştiu că Geo şi Baconsky au formulat 
concomitent, sau neîntârziat, obiecţii, nu atât de conţinut.  

Poeziile erau în ritm şi rimă, factură „clasică”, ale unor autori pe care el îi 
cunoştea, nu le mai reţin numele, braşoveni şi sibieni, parcă am reţinut numele 
Mircea Avram, şi li se reproşa că nu sunt destul de ancorate în „actual”, destul de 
centrat „militante” – recurgându-se, cumva amical, şi la o ironizare, despre ceva 
învechit, vetust şi bătrânicios. Spre mai mult câştig de cauză, făcându-se referiri 
şi la alte poezii susţinute alte dăţi, uneori, de către el, ale cel puţin unuia dintre cei 
în cauză, cam de aceeaşi factură.  

Pe scurt, o opoziţie la ceea ce el considerase publicabil, care pe Miron l-a 
afectat şi l-a făcut să aibă o reacţie promptă, o idee neaşteptată: de a pune 
poeziile la vot. Cine e împotrivă? Printr-o ridicare de mână. Desigur, o luare prin 
surprindere. La care eu şi cu Felea am ales să ne abţinem de la vot. Deci au fost 
două abţineri. O delimitare, în raport cu focul critic de la care s-a pornit. Iar Geo şi 
Baconsky au votat „împotrivă”. Miron considerând că în felul acesta a pierdut la 
vot: cu doi la unu. Moment după care a spus ceva de genul: dacă aşa stau 
lucrurile, nu înţeleg de ce aş mai rămâne cu (între) voi. Am reţinut această 
formulare: „…dacă părerile noastre ne despart!”. Ceea ce a sunat, sau s-a 
înţeles, sau chiar s-a folosit acest cuvânt, ca o demisie. Pe care o va fi comunicat 
unde trebuia.  

Nu-mi amintesc detalii despre cum au decurs mai departe lucrurile oficial, în 
zilele care au urmat, dar, după nu mult timp Miron s-a mutat la Braşov, găsindu-și 
o locuință și dedicându-se unei asidui munci de traduceri din poeți ruși. Și unde 
ne vom revedea în ianuarie 1953, când voi merge, din partea redacției, la 
înmormântarea poetului H. Teculescu, împreună cu Victor Felea şi cu Mircea 
Zaciu, fiindu-i oaspete în locuinţa lui, la o cină. Îmi amintesc de o cameră largă, 
cu ferestre mari, s-a vorbit mult, prieteneşte, el ducând aici o viaţă de familist, 
alături de o femeie mai împlinită, pe care o alinta, şi de la care aştepta un copil. 

Desigur mă va mira mult, sau nu mi-o voi explica, în ani târzii, la peste o 
jumătate de veac, o scrisoare adresată de Miron lui Ion Brad, pe care acesta – cu 
această introducere: „Dacă la Cluj nu fusesem, ca Aurel Rău, unul dintre intimii 
lui M.R.P., în schimb în anii de la Uniunea Scriitorilor, de la Gazeta literară şi, mai 
târziu la Secţia de Cultură şi Artă a CC-ului, mi s-a adresat de mai multe ori în 
scris. Astfel, de la Văleni de Munte […] îmi expedia, la 15 noiembrie 1964, 
următoarele rânduri […]” – o va publica într-un volum Dincoace de munţi, 
scrisoare începând astfel: „Dragă Bradule, am primit acum câteva zile o invitaţie 
din partea „Stelei” clujene să-i scriu două vorbe şi să-i dau poezie pt. „aniversara” 
de 15 ani. Am făcut-o, bineînţeles – sentimental şi operativ cum sunt – deşi 
mă-ntrebam ce l-a putut determina pe Aurel Rău, care – după cum ştii – 
împreună cu Baconschi, mi-au pus la cale demiterea şi mi-au aruncat nu o dată 
la coş colaborarea cerută tot de ei” (subl. n.)!  

Am dat peste această scrisoare, recitind pasaje din cartea trimisă de Ion 
Brad, şi după ce am reluat pasajul, să văd dacă nu am luat-o razna, din cauza 
orei târzii, mi-am spus că Miron doar va fi făcut o confuzie, şi n-am mai dat 
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importanţă faptului. Dar odată, spunându-i, într-o discuţie, lui Ion Brad, că totul în 
scrisoarea publicată e un nor prin care se va fi trecut, el a fost de părere că eu 
trebuie să mă pronunţ faţă cu o afirmaţie care a fost făcută în scris. Iar acum s-a 
ivit acest prilej.  

Evident, nu am nimic de lămurit, de explicat, de argumentat, în legătură cu o 
năzărire, în ce mă priveşte. Dar luând lucrurile cum sunt spuse, scrisoarea vine 
totuşi bine, într-un pustiu de informaţii, căci ea leagă, în lipsă de altceva, tocmai 
cu anecdoticul de care am vorbit mai sus, într-o posibilă umblare spre un adevăr. 
Putând mijloci, ca un alt moment literar, câteva fireşti întrebări. Prima dintre ele, 
ţinând numai de logică, putând fi: unde se va fi pierdut unul dintre participanţii la 
ceea ce s-a întâmplat în amintita şedinţă de redacţie, cel mai vizibil din cei doi 
care au votat „împotrivă”? Mai precis: cel care, pe urma punerii „la cale” a 
„debarcării”, avea de luat pe umeri povara de conducător titular al revistei? Ca din 
versurile argheziene „Unde-a plecat călare Făt-Frumos,/ Că nu-i se vede chipul 
nicăierea?” (din poezia „Făt-Frumos”). După cum o întrebare ar putea fi şi în 
legătură cu o astfel de frază, inserată imediat după textul scrisorii, de comentariu, 
aparţinând autorului cărţii: „Singura surpriză pentru mine era trimiterea la ceea ce 
nu bănuiam până atunci, faptul că tocmai noul redactor-şef al «Stelei», Aurel 
Rău, protejatul său clujean, ar fi fost asociat cu A.E. Baconsky în «debarcarealui» 
M.R.P. de la «Almanahul literar»”?  

Dar şi-ar putea disputa un loc şi alte întrebări, pe cale de consecinţă, în 
legătură cu primul citat din scrisoare: destinatarul scrisorii chiar ştia, după cum se 
afirmă, că, de către cei doi numiţi, a fost pusă la cale o „debarcare”? Şi, dacă ştia, 
se ştia, din ce surse? Acestea, cum ne-am afla la Almanah, la o şuetă, tineri, pe 
vremuri, în tachinări reciproce benigne prieteneşti.  

Şi, pentru că într-un flux emotiv, ar mai încăpea o întrebare, plecând de la 
litera scrisorii, din care să reţinem o informaţie, totuşi: Miron, de la conducerea 
revistei, a fost demis?  

Reluând un fir de unde l-am întrerupt, dacă datarea întâlnirii de la redacţie 
pentru o dispută pe teme de orientare a poeziei e cât de cât exactă, Geo 
Dumitrescu preia conducerea întreagă, a revistei, doar începând de prin timpul 
lucrului la numărul 11, pe noiembrie, număr din care Miron nu-şi va retrage o 
proprie colaborare la Almanah, două traduceri scurte din N.A. Necrasov „cu 
prilejul aniversării a 130 de ani de la naşterea marelui poet rus”. În legătură cu 
această datare impunându-se constatarea că Geo conduce propriu-zis revista, o 
puţinătate la care nu te-ai fi gândit, numai timp de şase luni, de prin octombrie 
până în martie viitor – o jumătate de an. În ce priveşte o continuare de o relaţie 
redacţională cu Miron, mai existând doar un mic semn, o licărire, într-o 
însemnare a mea din „2 II 952”, din Jurnal, când, pregătind un grupaj de traduceri 
din Victor Hugo, aniversar, important, aşteptam şi colaborări ale lui – aceasta 
sunând, puţin enigmatic, astfel: „Am primit la redacţie traducerea poemului Nox. 
Miron nu va mai traduce decât L’art du peuple”. Dar, din motive necunoscute – 
nefiind excluse nici cele de cenzură – în numărul cu pricina el nu apare în 
Cuprins.  



92 

Şi se produc unele schimbări şi în privinţa unor alte responsabilităţi, în 
redacţional, de prin începutul acestei perioade. A.E. Baconsky, în data de „9. I. 
952”, relatând: „Am controlat cum merge activitatea resoartelor beletristice”; deci 
nu ca din partea unui resort. El ocupă cel de al doilea loc de după redactorul şef. 
De la această schimbare trăgându-se şi stilul acestei adresări, în continuare, care 
parcă ar conţine şi o referire la cine a introdus practica Jurnalului, suplinindu-l: 
„Observ că iarăşi unii dintre tovarăşi abandonează Jurnalul de redacţie. Ar trebui 
să nu uite că măsura aceasta a fost luată nu ca o simplă formalitate, ci a fost 
considerată ca un ajutor preţios”. Ca, la rândul său, Geo să aibă această 
intervenţie, nu mult mai târziu: „Mâine 25 Ian. ora 11 se predau la Tov. Baconsky 
planurile definitive (reale!) ale resoartelor pe luna Februarie”. Iar Ion Brad să aibă 
tot pe acum, în 11 ianuarie, aceste cuvinte, în legătură cu mine: „Resortul tov. 
Rău ar fi cazul…” şi „resortul lui e fruntaş. 

O situaţie diferită, care să justifice o privire mai din aproape, oricât fugitivă, 
asupra ultimelor două numere din sfârşitul de an. Asupra penultimului număr, 
numai să-mi amintesc că poezia pe care o am aici, „Grădinarul”, un pastel 
reportericesc, inegal, am revăzut-o, în urma unor observaţii, sugestii, făcute, cu 
patima stilizărilor, de Miron, înainte de publicare – o dovadă pentru mine în plus 
că tot ce s-a petrecut, în istorica şedinţă, s-a putut situa numai în intervalul de 
care am vorbit. Iar asupra celui de al doilea număr, ca asupra unui (prim) număr 
făcut în întregime după schimbările din schemă, în care nici un text nu e 
ne-„axat”, o caracteristică de altfel a tuturor numerelor, şi a celor anterioare, din 
acest an. Începând cu trei poezii consacrate sărbătoririi din decembrie a lui 
Stalin, una de Aurel Gurghianu, „Conducătoriul popoarelor”, una de un ucrainean 
Andrei Malâşco, în traducerea mea, „Comandantul corăbiei”, şi una de un poet 
chinez, „Inimile sunt îndreptate spre Stalin”.  

Deci o aceeaşi stricteţe tematică, o continuitate. Într-un buchet sat-oraş, 
industria şi agricultura, mineritul şi siderurgia, electrificarea şi prietenia 
româno-sovietică, omul nou şi duşmanul capitalist, Stalin dar şi Dej, trecutul 
burghez, de care te desparţi, şi viitorul luminos, şi Republica. După un poem 
„Tânărul miner”, de Victor Felea, din „11”, poeziile „Cetăţile Hunedoarei”, de A.E. 
Baconski, şi „Pe câmpia Hunedoarei” de Bárdoş B. Arthur; „Cântec de dragoste 
Republicii mele” (căci suntem în Decembrie) de Al. Căprariu; „Pământ natal” de 
Kányádi Sándor şi „Convorbire telefonică” de Tiberiu Utan (din Moscova, unde 
autorul e student la universitatea Lomonosov). Dar şi un „condei nou”, căci avem, 
număr de număr, şi această rubrică. Condeiul nou fiind Radu Cârneci, prezentat 
într-o notă de subsol ca „student la Institutul de Silvicultură din 
Câmpulung-Muscel”, recomandat mie printr-o scrisoare de către un coleg al său 
fost coleg al meu de liceu la liceul din Năsăud, cu o poezie „Povesteşte mama”. 
Poezie care începe astfel: „De mult? Ţin minte: mama-mi povestea,/ Când vântul 
serii se lăsa în sat,/ De Făt-Frumos şi de Ileana sa/ Şi de-un balaur groaznic, 
blestemat”, şi se încheie astfel: „Şi-un băieţaş cu părul ca fuiorul,/ Uitându-şi 
somnul, prinde glas încet:/ „Măicuţă scumpă, şi conducătorul/ Nu-i el, tătucul 
Stalin din portret?”. (scot citatul din Cârneci!) 



93 

Dar tot în acest număr, eu figurând şi într-un coautorat, semnând împreună 
cu Vintilă Ornaru o poezie intitulată, emblematic, „Pe şesul îngheţat”, despre 
electrificare, o situație putând ridica un văl și de pe „stilul” de muncă în redacţie, 
„munca cu autorul”. Poezia fusese probabil trimisă de pe când se lucra la 
numărul 10, după toate semnele, căci în ea cu o referire la Gheorghiu-Dej („Dej 
într-o celulă a Doftanii/ Şi-a făcut din viaţa noastră vis”; „Şuierul ce 
sârmele-nfioară/ Duce-n zare numele lui Dej”), dar căzuse, s-ar părea, la un 
examen mai riguros. Se va fi pus acum problema să fie reluată, pentru temă, şi 
îmbunătăţită, sarcină care mi-a revenit. Am tăiat câte ceva, am schimbat nişte 
rime şi epitete, şi am prezentat-o redactorului şef (îl văd la biroul său, într-o 
atitudine relaxată, cu o cută între sprâncene), care ţinea s-o publicăm, numai că 
n-a fost destul, mi-a cerut şi alte transformări. Aşa, de vreo două, trei ori, până 
când, produsul finit a fost acceptat, pentru ca – după ce mi se cere să aduc şi 
manuscrisul, pentru o verificare, a nu ştiu cărui amănunt, cu forma primă – să 
existe această reflecţie: „Păi, din forma primă n-a rămas mai nimic! Singura 
soluţie fiind să semnaţi amândoi”. Şi textul a fost tipărit în această formă, cu nişte 
puncte de suspensie între strofe, text vorbind, ca o metaforă, de un „şes îngheţat”, 
prin care un tânăr cu trupul „străbătut de ger”, întinde sârme pe stâlpi, „până-n 
fundul zării”, şi „Vântul ca şi lupii taie urme”.  

Şi se trece la pregătirea următoarelor două numere, cu o tematică la fel de 
aprinsă, acoperind trei luni, din ianuarie până în martie ‘52, condiţia poeziei 
neschimbându-se câtuşi de puţin. Poeziile originale, ale poeţilor din redacţie, cum 
şi ale colaboratorilor externi, având de răspuns acum unor campanii. După 
numărul pe ianuarie, consacrat centenarului Caragiale, numărul pe 
februarie-martie fiind confruntat cu o campanie „Nikos Beloianis”, comunistul grec 
condamnat la moarte şi executat, subiect emotiv, cu un impact deosebit. O altă 
campanie privind un eveniment economic, al reformei băneşti. Dar în numărul 1, 
trebuie marcată împlinirea unui număr de ani de la moartea lui Lenin, după ce cu o 
lună înainte a fost, pentru lire şi harfe, ziua de naştere a lui Stalin. Eu înscriindu-mă 
la trei dintre teme, la una cu poezie originală, împreună cu A.E. Baconsky 
(Beloianis), şi la două cu traduceri (una semnată cu pseudonim). La „Lenin” 
înscriindu-se şi Geo, cu o traducere din Damian Bednâi, iar tema prieteniei 
româno-sovietice nerestrângându-se doar la cântecul de omagiu – beneficiind şi 
de o poezie (autor R. Teculescu) în care într-o adresare către iubită, cu privire la un 
volum cu un poem al unui poet sovietic (P. Antocolschi, „Fiul”), se spune: „Şi când 
mă uit la carte văd mai viu/ Măreaţa noastră ţintă bolşevică”. Dar, în traducerea lui 
Mihu Dragomir, un poem de Maiakovski, „Mesaj poeţilor proletari”. Acestor teme 
mai fiindu-le complementare, în aceste două numere, două aplecări asupra satului 
colectivizat, cu evocări şi ale copilăriei, aparţinând lui Ion Brad şi Létay Lajos, şi 
două proiecţii iar în exterior: o satiră „Daruri pentru Tito”, acum „călăul voios”, şi o 
alta, satiră, cu ascuţişul de bănuit: „De vorbă cu o statuie care ar trebui să fie a 
libertăţii”.  

Poezii, cele originale, româneşti şi din Cluj, să crezi că rezultatul unor „nopţi de 
creaţie”, un obicei. „Nopţi” ce vor dăinui şi în primii ani de la „Steaua”, prin 
1954 - 1955 desfăşurate la redacţie, cu o repartizare pe odăi, aveam patru: autorul 
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volumului „Imnului către zorii de zi” în aceeaşi odaie cu Felea, convenindu-le 
această formulă, începute de seara, cu o pauză la miez de noapte, pentru o scurtă 
întrevedere, de cenaclu, cu lecturi reciproce. Moment, acesta, agrementat şi cu o 
mică ospătare, cu ce a adus fiecare de acasă, pâine şi un mezel, niciodată alcool, 
după care maratonul e reluat, până spre zori când pe străzi, sub geamuri, 
reporneşte cântecul unic al tropotului de cal, trăgând, vara, caleşti, iar iarna sănii, şi 
când se roieşte spre cartierele mărginaşe, pentru somn, cu un sentiment al datoriei 
împlinite, sub scăpărări prin frig ale unui foarte treaz şi ironic luceafăr. Juca un 
mare rol improvizaţia, care trebuia luată uşor, fără poticniri, pentru o fluenţă, cum 
termenul de încheiere a numerelor, unde tema la care te-ai angajat era prinsă în 
planul ferm, se apropia.  

În orice caz, se fac şi prin prestaţiile de acest gen, tematice, eforturi pentru ca 
existenţa revistei să poată fi apărată. Într-o asemenea strategie, oricât ar părea de 
invizibilă, stând până şi raţiunea unei constanţe a rubricii „Carnetului sovietic”, o 
măsură de precauţie, dar şi un punct de sprijin, rubrică introdusă de la numărul 9 
(1950), prin felul cum sunt alese subiectele: pentru mai puţin dogmatism în ceea ce 
se petrece sub dogmatismul de acasă. Concret, în acest număr, cu două texte 
despre marele dramaturg român, mai puţin lozincarde, ale unor specialişti, 
presupun universitari. Dar să observi şi alte componente din sumarul acestui 
număr. Majoritatea textelor sunt consacrate subiectului aniversar (din numărul „1”), 
într-o sărbătorire şi prin introducerea la începutul revistei, pe hârtie kunstdruck, a 
unui portret al marelui dramaturg, fapt ulterior trecerii textelor prin vămile cenzurii, 
cu trei „studii” semnate de Ion Breazu, George Munteanu şi Cornel Regman 
(semnând Dan Costa – semnătura cu numele propriu fiindu-i interzisă, în urma 
unei sancţiuni politice: excluderea din partid), două articole de poetul Emil Isac şi 
de criticul, redactor şef al revistei „Korunk”, Gaál Gábor, toată rubrica, bogată, de 
Note şi Comentarii, şi o evocare de Mircea Zaciu, de o frumuseţe şi cu atmosferă 
de epocă. O altă răzbunare pe soartă, redacţional vorbind, constituind-o alocarea a 
vreo 15 pagini, în numărul 2-3, sărbătoririi lui Victor Hugo, la împlinirea la 150 de la 
naştere, de care am mai amintit. Prin felul cum subiectul va putea fi tratat, într-un 
articol de substanţă obţinut de la Henri Jacquier – şi aceasta, o temă; dar una, ca şi 
la „Caragiale”, de zile mari. Aici trebuind să spun că eu, în grupajul de traduceri, 
sunt cu „Imnul exilaţilor”, din Pedepsele.  

Un interes pot prezenta şi referirile din Jurnal la felul cum sunt pregătite, 
făcute, aceste ultime numere de revistă. Despre componente mai multe ale muncii 
redacţionale, bunăoară „pe manuscris”. Eu spunând, în „2. II. 952”. „Azi am curăţat 
poezia lui Teculescu despre Caragiale”. Voi fi curăţat-o, cum? De ceea ce nu era 
destul de „actualizat”? Şi „Am proectat noi poezii despre banii noi, poeţii Brad şi 
Felea se vor preocupa să-şi stabilească subiectele”. În ce priveşte stabilirea sau 
prioritatea subiectelor, intervenind, în paginile tipărite, schimbări. Ion Brad trebuind 
să acopere în grabă tema Griviţei, din lupta ilegaliştilor, din calendar, scriind o 
„Balada Feroviarilor”; acest fapt putând fi în relaţie şi cu această însemnare de 
jurnal, a mea (din „7. II.”): „Am vorbit cu Bozbici, mi-a comunicat că mi-a pus la 
poştă poezia despre Griviţa”, poezie care nu figurează în sumarul numărului. Tema 
banilor noi nerămânând neacoperită, fiind cuprinsă într-o „Balada chiaburilor care 
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vând lapte”, (de A.E. Baconsky) care va atrage, după vreo două luni, o critică 
aranjată, ca din partea unui cititor, „serg. major”, într-un articol publicat de ziarul 
„Scânteia” (din 6 iulie), cu titlul „O temă literară tratată superficial şi greşit”, 
admonestând modul de tratare a subiectului: o „convorbire între autor şi lăptarul 
său”, articol în dosul căruia se poate ascunde chiar fostul secretar al Uniunii 
Scriitorilor care a vorbit la conferinţa din 1951 din Cluj, şi care acum are (şi) 
funcţia de redactor şef la importantul ziar, în această deducţie, persiflantă: „Se 
ştie că lăptarii ce vând laptele la oraşe sunt în mare parte chiaburi sau elemente 
care au devenit ori devin prin speculă elemente capitaliste. Categoria lăptarilor 
este deci netipică pentru ţărănimea muncitoare, mai ales într-o problemă în care 
e vorba chiar de combaterea speculei”. A.E. Baconsky, notând însă în „7 II”: 
„Astăzi am fost la tipografie unde m-am ocupat de problemele Nr. 1 (zincografie, 
paginaţie, culoare). M-am întors apoi la redacţie unde am controlat realizarea 
planului pe Februarie”. În legătură cu tema reformei monetare, prezentând 
interes şi o însemnare din partea resortului de proză, a lui Mircea Zaciu, de 
Jurnal: „Am citit nuvela lui Drumaru despre stabilizare. Omul a fost punctual […], 
dar din păcate bucata e cenuşie şi fabula e cusută cu aţă albă. De salvat nu văd 
cum s-o salvez – chiar autorul n-ar putea face ceva mai bun decât să ia alt 
subiect”. Opinie ce va avea câştig de cauză, căci nuvela nu va mai apărea în 
revistă, în locul ei fiind publicată, pe chiar acelaşi subiect, o exersare chiar a 
incriminatorului, o nuvelă cu acţiunea plasată în mediu clujean, de o mare 
autenticitate, şi cu tot felul de subtilităţi anecdotice, de subtext, un mic eveniment 
al prozei revistei, în clipă, numită „Întâmplări din casa cu plopi”, şi care la rândul 
ei se va bucura şi ea de o „atenţie”, din partea aceluiaşi articol din ziarul 
Partidului, cam în acest chip: „Nuvela demască cu ironie manevrele speculanţilor, 
desgustătoarea lăcomie de bani a afaceriştilor, paraziţilor”, „Totodată, însă, 
autorul a făcut o mare greşeală […] denaturând semnificaţia reformei băneşti”, 
„Adevărul vieţii cerea să arate ce au avut de câştigat de pe urma reformei băneşti 
oamenii muncii şi importanţa ei pentru construcţia socialistă”, „Ea a răscolit ţara, 
a lovit puternic în chiaburi şi a contribuit la demascarea celor care îi acopereau” 
etc., etc.  

Dar, în continuare, câte ceva despre munca, în spiritul îndrumărilor, cu 
colaboratorii, o atenţie trebuind acordată descoperirilor de scriitori din rândurile 
oamenilor muncii, prin „întâlniri” cu ei, ori prin scrisori trimise, pentru obţinut texte. 
Pentru proză, Mircea Zaciu putând nota, puţin timp mai înainte de cealaltă 
însemnare: „Azi au venit de la Arad tovii Ruja şi Popeţiu, primul a trimis prin Brad 
schema unui roman de producţie şi primele capitole”, „omul e strungar de 
meserie…”, „Am discutat capitolele pagină cu pagină”, „Cu ajutorul nostru, 
lucrând împreună foarte strâns, cred că vom realiza un material de producţie 
interesant”. Totodată el vorbind şi de încheieri de contracte, din partea revistei, 
chiar cu aceşti autori, mai mult începători. Iar eu redactând, în „22. III.”, cu două 
zile înainte de sfârşitul Jurnalului, „o scrisoare tip”, din care să fie expediate unor 
colaboratori („i-am expediat câte una lui Radu Teculescu şi Mircea Avram”, 
„cerându-le să ne comunice locul de muncă de care se vor ocupa pentru o 
perioadă mai lungă”). Aceasta, în baza unei iniţiative redacţionale pentru o 
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legătură mai directă cu viaţa, evident viaţa din staţii pilot, în principal uzine şi 
fabrici. De unde să deduci că astfel de scrisori vor fi fost trimise şi de către alţi 
redactori, o acţiune urmând unui angajament luat cu puţine zile în urmă, de 
„conducerea revistei”, în cadrul unei şedinţe cu o semnificaţie deosebită. 

Şi anume, al unei „dezbateri”, numită când „plenară”, când „consfătuire”, 
organizată în ziua de 16 martie, de către Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, deci 
numai cu o săptămână mai înainte de însemnarea de mai sus, şi exact la un an 
de la cealaltă consfătuire, conferinţă, cu scopul de a se analiza munca din „cel de 
al doilea an de apariţie a Almanahului”; unde, cum se spune într-un articol amplu 
publicat în numărul 2-3, intitulat „Spre o profundă, creatoare legătură cu viaţa”, 
„atât raportul” (prezentat de George Munteanu) „cât şi participanţii la discuţie au 
ajuns la concluzia” că „la începutul celei de a doua jumătăţi a anului 1951” la 
revistă s-a înregistrat „o cotitură fundamentală spre viaţă”, care a „dus la 
lichidarea individualismului şi intimismului” – adică au lăudat ceea ce ea a 
pierdut. Iar redactorul şef, în luarea sa de cuvânt pentru concluzii, cum ar fi vorbit 
de un program pentru un nou an, în lumina obiectivelor de urmărit, a trebuit să 
vorbească despre mai multe sarcini, între ele însuşirea unei metode a unei 
„documentări permanente”, finalizabilă în această formă: „Fiecare redactor şi 
colaborator statornic al revistei va avea legături o vreme mai îndelungată cu viaţa 
unei întreprinderi sau instituţii”.  

Sarcini, chemări la implicări şi mai mult în social şi politic, de natură să dea 
un fior, în primul rând celui care le trasează, şi de care – judecând după data 
când A.E. Baconsky face această însemnare, 22 Martie: „Ar fi timpul ca acest 
jurnal să devină o oglindă a muncii redacţionale, iar tovarăşii să se convingă de 
necesitatea lui. Pe viitor, jurnalul va fi completat cu atenţie şi grijă de toţi. Şefii de 
resoarte vor controla modul cum redactorii din resortul lor îşi completează 
rubricile”, la numai o săptămână distanţă – în gând se va fi şi despărţit. O 
însemnare, în felul ei, vorbind, indirect, şi de o precipitare a unor decizii, din 
partea autorităţii politice şi administrative, din moment ce după doar două zile, în 
24 martie, avem inscripţionarea lui C. Regman, ultima din Jurnal, criticul, iată, pe 
post de cronicar: „Cu ziua de 24. III. se lichidează acest caiet al Jurnalului”.  

Respectiv, când vorbea de aceste sarcini, Geo, se afla la o distanţă de 
numai o lună de momentul când, aşa cum reiese din corespondenţa publicată în 
volumul Comorile unui prieten tânăr…, de Ion Brad, menționat va pleca la Sinaia, 
prin sfârşit de aprilie, unde va rămâne în lunile mai şi iunie, ca în luna iulie să se 
afle la Bucureşti şi prin început de august la Bicaz, pe şantierul de construcţie a 
hidrocentralei, unde se va ocupa de editarea, ca redactor şef, a unui ziar de 
şantier, definitiv. Această necunoscută, printr-un „întunecat april”. 

Dar să citeşti şi acest pasaj din finalul articolului, despre „plenară”, ca un 
mesaj pe care un luptător li l-ar lăsa altor luptători, cu aceste impetuozităţi, cum 
de un timp de impetuozităţi nu te-ai mai putea despărţi: „Tovarăşul Geo 
Dumitrescu şi-a exprimat convingerea fermă, în numele redacţiei, că – trecând la 
acest mod nou de a munci – activitatea revistei se va ridica pe o treaptă nouă, 
mai înaltă. Pentru a înlătura însă schematismul şi idilismul din creaţiile lor, pentru 
a face din aceste creaţii arme ascuţite de luptă, scriitorii – asemenea tuturor 
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luptătorilor pentru construcţia socialismului – trebuie să participe cu mai multă 
tenacitate împotriva duşmanilor poporului dinăuntrul şi din afara graniţelor patriei 
noastre. Să fie prezenţi întotdeauna acolo unde lupta este mai înverşunată”.  

Ziua când Geo va pleca efectiv din Cluj nu e clară, dar eu ştiu că, în seara 
zilei care a precedat-o, noi ne-am văzut la o cină, fapt atestat prin dedicaţia pe 
care o am pe volumul lui de versuri din 1946, pe care nu o datează, sau o 
datează astfel: „Cluj – ultima zi”. Ţin minte că dedicaţia mi-a scris-o într-un anumit 
loc din restaurantul „Someşul”, şi că eram mai mulţi, poeţii oricum, la „o frăţească 
cină”, o sintagmă din Maiakovski. Un adjectiv nu exagerat, căci într-o scrisoare 
către Ion Brad se va spune: „salutări calde pe care te rog să le transmiţi tuturor 
fraţilor de-acolo”; după ce în alta, din 2 mai, se spusese: „vă număr în gând şi vă 
trec în revistă sau vă invoc aici, alteori reuşesc să vă dau prezenţă şi să-mi 
recoltez partea mea de emoţie, de plăcere, de ironie, de speranţă sau de 
aventură, care se leagă de această prezenţă, de feluritele voastre prezenţe, 
Tolea, Clara, Mircea, Sanda, Brad, Rău, Regman, Gurghianu, Felea, Zorin 
Munteanu (ordinea în care am scris numele e întâmplătoare)”;  

Dar să mai rămâi, în timp şi loc! Restaurantul avea orchestră, iar masa 
noastră era din două mese lipite, sau trei, eu eram în dreapta autorului „Libertăţii 
de a trage cu puşca”, şi vedeam prin geam trecătorii de pe trotuar, şi, urmăream, 
dintr-o latură, cuvintele în litere strunite, cumva dăltuite, cu intonaţii, sentimentale, 
glumeţe ori tandre: „Lui Aurel Rău, aceste vechi şi vagi note de drum în căutarea 
oamenilor – pe care el îi va găsi ”; „Dragoste tovărăşească pentru talentul şi 
prospeţimile lui”; „Urări calde pentru «viaţa neplictisitoare» pe care o caută” şi 
„pentru marile cântece obşteşti în care arde adevărata poezie”.  

La Bicaz îl voi revedea, după câţiva ani, cu prilejul unei documentări literare, 
în noua lui responsabilitate, într-o seară vom sărbători evenimentul cu o agapă 
frugală în sediul redacţiei ziarului de şantier – înaintea unei excursii pe Ceahlău.  

O poveste cu un inconfundabil poet care, venit între alţi poeţi, şi-a luat o 
vacanţă pentru câțiva ani de la propria poezie, una de esenţe, de idee şi spirit 
modern, pe care o va regăsi după un număr de alți ani; şi un apărător, cu 
mijloacele pe care le-a putut avea, punându-şi o mască printre vrăjmăşii. 

Ţinând să răspund unei solicitări prieteneşti, atât din partea poetului Ion Brad 
cât şi a unui avizat colecţionar şi bibliofil, îndrăgostit de lucrul scriitoricesc, 
George Corbu-Junior, de a potrivi câteva cuvinte despre un Jurnal de redacţie, 
dintr-un alt veac, m-am lăsat prins în jocul acestor pagini.  

 
2018 

Text publicat în volumul „George Corbu Junior, Un catastif ciudat și personajele sale”, Editura 
Anamarol, 2018, cu aparat critic și textul unui Jurnal ținut în anii 1951-1952 de către redactorii Almanahului 

literar, 4 caiete păstrate în biblioteca poetului Geo Dumitrescu, fost redactor șef al revistei.  
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ION BRAD 

 

UN „CATASTIF“ SINGULAR ŞI „EROII“ LUI 
 

Printre prietenii mei cei mai 
apropiaţi se numără poetul George 
Corbu-Senior şi fiul său (şi al Paulinei) 
George Corbu-Junior. Le zic aşa, doar 
pentru delimitarea vârstei, în realitate 
amândoi fiind „seniori“ veritabili ai unei 
nobile pasiuni: bibliofilia. 

Acum când atâţia bărbaţi, mai 
mult sau mai puţin tineri, aleargă după 
bani, combinaţii, şantaje, averi 
dubioase — ca să nu mai vorbim de 
cei năclăiţi în disputele politice — 
prietenii mei mai tineri îşi continuă 
eforturile, începute demult, de-a nu 
lăsa să dispară, să se împrăştie, să se 
deterioreze cărţi şi manuscrise rare, în 
primul rând cele româneşti. Am văzut 
în rafturile lor o mulţime de 
ediţii-princeps, dedicaţii şi autografe 
ale marilor scriitori, care au trecut 
dincolo de Styx, cu luntrea neagră a lui 
Charon, dar şi ale celor care mai 

trăiesc, scriu şi publică noile lor cărţi. 
Curiozitatea şi pasiunea celor doi „seniori“ ai bibliofiliei se traduc şi prin arta de 

a stabili relaţii cu scriitorii, anticarii şi alţi colegi contaminaţi de „boala“ lor, ajungând 
astfel să intre în intimitatea celor care produc sau numai conservă comoara 
perisabilă a cărţilor şi manuscriselor. 

Întâmplarea a făcut ca, prin mine, vechi colaborator şi prieten al regretatului poet 
Geo Dumitrescu, tânărul George Corbu să-l cunoască şi să-l viziteze frecvent până în 
pragul, neaşteptat, al decesului. Când locuia încă pe strada Roma, ameninţat să fie 
dat afară dintr-o casă veche, recuperată şi repede demolată de foştii proprietari, Geo 
Dumitrescu începuse „desfacerea“ unor ediţii rare din volumele sale şi ale altor colegi 
de generaţie, scrisori şi manuscrise de-ale lor, alte cărţi cu dedicaţii, pe care „Juniorul“ 
le-a cumpărat din banii dobândiţi prin munca sa cotidiană. 

Printre „curiozităţile“ deţinute de Geo Dumitrescu se număra şi manuscrisul unui 
„catastif“ special, vreo patru caiete, format mare, pe care promitea mereu să mi le 
arate şi mie, ele nefiind altceva decât un „Jurnal de redacţie“, rodul iniţiativei sale de 
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redactor-şef al revistei „Almanahul literar“ din Cluj, în perioada 1950-52, când ne 
obligase pe noi, subalternii, să semnăm zilnic nu doar prezenţa la redacţie, ci şi 
observaţiile, preocupările şi opiniile noastre din ziua respectivă. 

Dacă n-am ajuns să văd, după aproape 50 de ani, caietele conservate de autorul 
lor moral, le-am examinat abia după ce regretatul nostru şef din perioada clujeană a 
închis, subit, pentru totdeauna, ochii săi inteligenţi, sclipitori în luciditate, nemiloşi 
uneori cu cei din jurul său, oricât de apropiaţi îi erau. „Catastiful“ acesta, înstrăinat ca 
şi multe alte documente şi cărţi, de către succesorii poetului Geo Dumitrescu, a ajuns, 
astfel, în colecţia de rarităţi a lui George Corbu-Junior. Era, totodată, cel mai firesc 
lucru ca primul „scormonitor“ de specialitate al paginilor „Catastifului“ să fie poetul, 
eseistul şi omul de spirit George Corbu-Senior, contemporan cu Geo Dumitrescu şi 
cu unii dintre noi, „personajele principale“ care am supravieţuit încă acestei lecturi. 

Meticulos cum îl ştiu de totdeauna, „Seniorul“ nu s-a mulţumit doar să răsfoiască 
paginile ciudatului manuscris şi ale altor documente adiacente, devenite, prin trecerea 
timpului, elemente constitutive ale unui proces literar, pe cât de dificil şi penibil la 
începuturi, în epoca proletcultismului şi „luptei de clasă“, pe atât de semnificativ şi 
eliberator în consecinţele sale finale. De aceea, l-am rugat ca, odată cu accesul meu la 
textele originale, să-mi dea voie să reproduc aici şi eseul său introductiv la o posibilă, 
sau mai degrabă imposibilă şi inutilă publicare a „Catastifului“. Mi-am permis doar să 
transcriu din paginile sale, multe greu de descifrat, câteva eşantioane, pentru a face 
mai plauzibil şi textul elaborat de colegul George Corbu. Iată-le, aşadar, pe rând. 

 

DRUMUL CĂTRE „STEAUA“ 

viaţa scurtă a Almanahului literar în documente inedite  

 
Revista ALMANAHUL LITERAR, apărut la Cluj, în decembrie 1949 şi durând, sub acest 
titlu, până în decembrie 1953 — din ianuarie 1954 continuând sub noua denumire 
„Steaua“, nume care a rămas până astăzi în peisajul publicistic şi literar postbelic — a 
fost prima revistă românească din Transilvania, după 23 August 1944. Ea a fost 
condusă, la început, de poetul Miron Radu Paraschivescu, în calitatea asumată de 
redactor responsabil. 
Apariţia primului număr al revistei ALMANAHUL LITERAR a fost posibilă în contextul 
pregătirilor pentru aniversarea a 7 decenii de la naşterea lui I.V. Stalin (n. 1879). A fost 
abilitatea lui M.R. Paraschivescu de a lega, formal, apariţia unei reviste de conducătorul 
de partid şi de stat sovietic care a aprobat, desigur, prin mijlocirea lui Petru Groza, 
reîntoarcerea Ardealului la patria-mamă, într-un Cluj unde nu existau decât reviste şi 
ziare ungureşti, în afară de ziarul Lupta Ardealului (din anul 1946). 
Ea a fost nu numai prima publicaţie literară importantă din această provincie istorică 
românească, oferind şi tribună de afirmare şi unora dintre scriitorii ce aveau să devină 
nume de primă mărime în cultura naţională: A.E. Baconsky, Aurel Rău, Ion Brad, Ion 
Horea, Dumitru Micu, George Munteanu, Victor Felea, Cornel Regman, Mircea Zaciu, 
Dumitru Mircea, Aurel Gurghianu, Alexandru Căprariu, Tiberiu Utan, Iosif Pervain, Aurel 
Martin, D. Vatamaniuc. Sunt nume ce s-au impus ca un corp distinct de creatori, 
prezenţi, pe bună dreptate, în istoriile literare şi în dicţionarele de literatură română. 
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Momentul inaugural al unei orientări ce se voia înnoitoare în universul literar românesc 
— echivalent cu adolescenţa literară a numelor amintite, dar şi a altora —, perioadă 
aşezată, totuşi, sub canoanele dogmatismului şi ale realismului socialist, poate fi 
consemnat şi înţeles nu doar din primele numere ale revistei, ci şi dintr-un document 
excepţional, surprinzător pentru mentalitatea şi judecăţile noastre de azi. Aceasta, cu 
atât mai mult cu cât documentul s-a născut din iniţiativa regretatului mare poet Geo 
Dumitrescu, şi conservat tot de el, constituind, într-un fel, şi un veritabil jurnal colectiv de 
creaţie. 
O întâmplare norocoasă a făcut ca acest document de mare interes istorico-literar să fie 
oferit unui bibliofil şi cercetător interesat de studierea şi publicarea, fie şi parţială, a 
conţinutului său de un interes evident nu numai pentru biografia lui Geo Dumitrescu, ci 
şi a celorlalţi scriitori importanţi din gruparea ALMANAHULUI LITERAR şi a revistei 
STEAUA. 
La începutul existenţei revistei, bineînţeles, totul se petrecea sub coordonarea şi 
îndrumarea lui Miron Radu Paraschivescu, aflat la Cluj prin împrejurări biografice 
speciale, fiind legat atât de studiile sale la Belle-Arte, cât şi de prietenia cu poetul Emil 
Isac, a cărui ediţie definitivă de Opere de la Fundaţiile Regale pentru Literatură şi Artă a 
îngrijit-o (1946). El era ataşat, de asemenea, de alte personalităţi culturale ale Clujului, 
inclusiv de poetul şi filosoful Lucian Blaga, eliminat de la Universitate şi ţinut într-o 
izolare literară severă. 

Nu trebuie uitat nici faptul că, prin biografia sa 
social-politică, Miron Radu Paraschivescu se 
cunoştea cu unii dintre conducătorii Partidului 
Comunist, printre care Leonte Răutu, care 
răspundea în epocă de toate manifestările 
culturale şi ştiinţifice ale ţării. 
Spirit nonconformist, Miron Radu 
Paraschivescu şi-a manifestat în paginile 
revistei şi în jurul ei unele dintre rezervele fireşti 
faţă de restricţiile din domeniu (poate având 
ceva să-şi reproşeze şi să corecteze ceva din 
greşeala gravă de a-l fi atacat dur pe 
„impostorul“ Tudor Arghezi, în România liberă, 
1945), intrând astfel, repede, sub semnele de 
întrebare ale cenzorilor ideologi de la Bucureşti. 
În aceste condiţii, aceştia au socotit că revista 
poate apărea mai departe doar dublându-se 
responsabilitatea oficială a conducerii, prin 
trimiterea la Cluj a poetului Geo Dumitrescu, 
până atunci angajat în viaţa literară prin diverse 
răspunderi şi însărcinări, inclusiv în redacţia 
revistei „Flacăra“. 
La această atmosferă faţă de orientarea critică 

şi estetică a revistei ALMANAHUL LITERAR au contribuit şi unele din analizele făcute de 
către conducerea Uniunii Scriitorilor sau în presa centrală de partid. 
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Fiind preocupat de reluarea activităţii sale literare şi a traducerilor la care se 
angajase, Miron Radu Paraschivescu a părăsit Clujul, mutându-se la Braşov, întreaga 
răspundere a revistei fiind preluată de Geo Dumitrescu, în calitate de redactor 
responsabil, în 1950. Evenimentul avea să se petreacă în urma unei analize dure şi 
drastice a revistei ALMANAHUL LITERAR, a poeziei, în special cum rezultă din 
manuscrisul Raportului prezentat de Geo Dumitrescu, în urma primului an de 
activitate al revistei. 
Un raport dur, mai ales la adresa poeziei, în mod special a poemelor lungi (Barta şi 
Frasinii) publicate de A.E. Baconsky. Din notele lui Geo Dumitrescu reiese că la 
dezbaterile declanşate de raportul său a participat toată „artileria ideologică“ centrală 
şi locală a timpului. Sunt reţinute, astfel, părerile şi recomandările lui Dan Deşliu 
(„lărgirea tematicii“, „adâncirea ei“, „abordarea problemelor centrale“, „răspunderea 
faţă de poporul tău şi de popoarele lumii“, „pasul cu viaţa“, „să ne ducem la Partid“, 
„spiritul de partid“, „lupta pentru pace“, „tovarăşul Stalin“ etc., etc.);Traian Şelmaru, 
secretarul Uniunii Scriitorilor („dezbateri colective mai dese“, „discuţii critice şi 
autocritice“, „consfătuiri cu cititorii“, „cerc de prieteni ridicaţi, muncitori“, „studiu 
organizat“, „muncă după plan“, îl apără de critici pe Baconsky etc.); J. Popper, de la 
„Flacăra“ („lupta împotriva manifestărilor duşmănoase“, „lipsa spiritului de partid“ etc.); 
J. Feleki, secretarul cu propaganda al Regionalei PMR („creşterea cadrelor“, „nu s-au 
căutat muncitori“, „înfrăţirea naţionalităţilor“, „patriotismul literaturii maghiare“, „frica de 
propagandă, de lozinci“, „prezentarea omului nou“ etc., etc.; O. Rappaport („neglijarea 
stimulării dramaturgiei autohtone“, „neglijarea instituţiilor de artă“, „lipsa participării la 
şedinţe“ etc.);Victor Bârlădeanu de la „Scânteia“ („lipsuri serioase politice, de conţinut, 
în lucrările de proză“, „obiectivismul, neparticiparea la viaţă“, „război împotriva 
formalismului“, „chiaburii“, „secretarul de partid“ etc.). Au mai luat cuvântul D. Micu şi 
Mircea Dumitru, studenţi la Şcoala de literatură, precum şi criticul Cornel Regman. 
În cartea sa de memorii, Timpuri zbuciumate, Dumitru Micu evocă pe larg acea 
reuniune, inclusiv banchetul din seara respectivă, la care Dumitru Mircea ar fi cântat 
cu cuţitul în gură, iar „un grup de tineri a lansat chiuituri de actualitate, improvizate de 
Brad: Să cântăm şi să bem mult, c-am scăpat de proletcult“. 
Dacă ar fi fost de faţă şi Miron Radu Paraschivescu, să audă toate criticile din acea zi 
la adresa revistei conduse un an întreg numai de el, probabil că ar fi făcut o nouă 
criză de nervi şi ar fi fost internat din nou la clinica doctorilor Benetato şi Pamfil. 
Pentru a suda pe tinerii scriitori şi redactorii începători strânşi în jurul revistei, Geo 
Dumitrescu, publicistul şi organizatorul experimentat al muncii dintr-o redacţie încă din 
timpul războiului — se cunoştea cu Miron Radu Paraschivescu de la cotidianul 
„Timpul“ — a introdus o disciplină de redacţie strictă, demnă de studiat în documentul 
pe care îl avem în faţă, compus din patru caiete. 
Aceste patru ciudate jurnale de creaţie sunt însoţite de unele texte (analize de număr, 
sumare, autobiografii), care se constituie în meticuloase condici de prezenţă fizică în 
redacţie, dar şi de activitate consemnată de către fiecare participant, în funcţie de 
temperament, de stil şi, poate, şi de nevoia de a primi o apreciere favorabilă din 
partea „şefului“. Citite astăzi, ele ar putea atenta, într-o oarecare măsură, la imaginea, 
între timp esenţial modificată, a respectivilor creatori, în frunte chiar cu Geo 
Dumitrescu, deşi acesta n-a publicat nici un text în revista pe care a condus-o.[…] 
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Iată-le, reproduse în mod exact, cu sentimentul că nu e un sacrilegiu dacă o fac de dragul 
adevărului, soarta decizând ca eu singur să mai rămân în viaţă şi să-mi iau această penibilă 
răspundere. Dacă m-aş fi întins la toate patru caietele, ar mai fi fost nevoie, desigur, şi de 
acordul colegului Aurel Rău, cel care a condus „Steaua“ timp de 40 de ani. 

 
21 iunie 1951 
Observaţii 
Tovarăşii sunt rugaţi să scrie mai amănunţit şi mai concret, indicând pe cât posibil 

stadiul materialului respectiv (predat la secretariat, predat la dactilografă etc.), calitatea lui, 
dificultăţile pe care le implică, şansele de publicare etc., şi evitând formulele vagi, 
birocratice („selecţionarea materialului pt. nr. 6“ etc. — aceasta, de pildă, e o treabă care 
trebuie făcută în cursul întregii luni care precede apariţia nr.-ului respectiv — n-are rost 
deci să se scrie zilnic această formulă generală). 

De asemeni, tovarăşii sunt rugaţi să noteze observaţii, propuneri, iniţiative, privind 
munca redacţiei, doleanţe sau critici privind condiţiile de lucru, bunul mers al redacţiei. 
Coloana din margine rămâne liberă pt. observaţiile secretariatului şi conducerii. (Geo 
Dumitrescu) 

George Munteanu: Sosit; ora 10, 30 — plecat: ora 15 
Am predat diferiţilor redactori salariul şi am întocmit decontul de cheltuieli pt. 

deplasarea mea la Bucureşti. 
Am revăzut cu L. Tudor scrisoarea pt. Ed. Cartea Rusă. 
Am stabilit în principiu cu administraţia cumpărarea unui ceas şi comandarea unor 

vitrine pt. redacţie. 
I-am dat lămuriri dactilografei asupra lucrului de după-masă. 
Am stabilit pentru miercuri, 27.VI, şedinţa de redacţie şi am reamintit resoartelor să se 

pregătească în acest sens. 
Am revăzut şi corectat nota lui D. Micu despre şedinţa Uniunii închinată traducerilor, 

predând-o dactilografei. 
Am revăzut şi făcut ultimele corecturi la prima jumătate a articolului Pentru adevărată 

măiestrie al Elenei Costin, după ce el a fost bătut la maşină. 
Am controlat activitatea resoartelor (deşi mai mult formal) şi le-am făcut diferite 

comunicări privind activitatea redacţională. 
Trebuie să observ că redactorii nu au învăţat încă să-şi folosească raţional timpul de 

lucru în redacţie. Tov. Baconsky, de pildă, şi-a petrecut o parte din vreme în conversaţii 
străine de interesele redacţionale şi, în afară de proiectul de contract cu colaboratorii revistei, 
nu a lucrat în mod efectiv şi altceva. 

A.E. Baconsky: Sosit 8, 45 
Plecat 12, 30 
Stilizarea poeziei lui Sângereanu, selecţionarea mat. pt. Nr. 1. 
Întocmirea unui proiect de contract cu colaboratorii revistei. 
Iosif Pervain: 11-14˝ — Am bătut la maşină partea rămasă nebătută din nuvela lui 

Sütö. Am revăzut textul, făcând ultimele modificări şi l-am predat tov. Regman, pt. o ultimă 
revizie. Nuvela mai prezintă unele mici lipsuri, dar peste ele se poate trece. Este publicabilă! 

16-20. Am fost de serviciu. Am făcut lectură din Iaşul nou, nr. 3-4. 
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Autocritică. Fiind de serviciu, trebuia să fiu prezent la ora 8 dimineaţa. De fapt, am venit la 
redacţie abia la ora 11. P. l. 9 am fost la o şedinţă a Filialei Uniunii Scriitorilor. Apoi am stat de 
vorbă cu prof. Popovici, ca să văd ce articole am putea obţine de la dânsul, în viitor. 

Angajament. Voi căuta ca pe viitor, în ziua când sunt de serviciu, să fiu la redacţie la ora 
cuvenită!! 

Aurel Martin: Sosit orele 9, 45. Plecat orele 14. 
Prelucrat art. lui I. Balea: „Despre libretul de balet“;„Activitatea Conservatorului Gh. 

Dima“;art. (recenzii) ale lui L. Tudor. 
Poezia lui Isacovschi în trad. Ninei Cassian şi Poezia lui Al. Surcov în trad. lui [... ] cronica 

lui D. Drumaru, despre „Moşia oamenilor slobozi“ de G. Ignătescu. În afara cronicii lui Drumaru, 
celelalte mat. s-au predat dactilografei. 

Ion Brad: Sosit: 12, 30 — plecat: 14, 30 
Am reparat poeziile lui Gh. Ruja, D. Micu, Şt. Pătruţ. 
Am discutat cu Al. Căprariu despre poezia „Seceriş“, ca s-o refacă, i-am sugerat idei şi 

imagini. Mâine trebuie s-o aducă. 
Ţin să observ că tov. Baconsky, care a stat 4 ore la redacţie, n-a refăcut decât 2-3 versuri 

(rânduri) din două poezii, deşi secretariatul de redacţie ne-a sugerat unele schimbări utile. 
Aurel Gurghianu: Sosit: 12, 30 — plecat: 14, 30 
Am expediat o scrisoare lui Tr. Dragoş, răspunzându-i la versurile trimise şi redându-i 

material pt. numerele viitoare. I-am expediat o „Delegaţie“ pt. documentare. 
Cornel Regman: Sosit 13 — plecat 14, 30;16-17;19-20, 30 = 4 ore 
— Corectat schiţa „Seceriş“ de D. Drumaru;gata pentru tipar. Schiţa e bunicică. Are unele 

elemente semănătoriste şi optimism facil. 
— Citit poezia lui Bozbici „Struggle for Life“;găsesc că e o poezie bună, materialul de bază 

al poeziei pt. nr. 6. 
— Am stat de vorbă cu A. Becea, care mi-a predat azi o schiţă. Urmează să discut mâine 

cu el, în urma lecturii. 
 
22 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: ora 9, 53;plecat;15, 10. 
Chestiuni gospodăreşti: Am stabilit cu tov. Schwartz să se facă devizul pentru vitrinele de 

publicitate ale revistei. 
Am luat contact cu un ceasornicar pt. cumpărarea unui ceas. Mâine voi avea rezultatul. 

Am aranjat biblioteca după reparaţia dulapului, împreună cu tov. Martin. 
Am intervenit din nou la „.Slova“ pt. completarea colecţiei ziarului „Scânteia“. 
Muncă redacţională 
Am citit poemul lui Bozbici Struggle for Life şi i-am recomandat o serie de îmbunătăţiri. Nu 

este încă publicabil. 
Am citit nota lui D. Micu despre problema traducerilor şi i-am adus ultimele îmbunătăţiri. 

Este bună de publicat. Am terminat de corectat în ultimă formă articolul Elenei Costin. Este un 
articol bine gândit — în general — şi, cu îmbunătăţirile noastre, poate fi publicat. Am citit 
folclorul şi-l socot publicabil (afară de o bucată, însemnată de mine, care suferă de impreviziuni 
ce pot deveni dăunătoare pt. revistă). 

Observaţii privitoare la orarul muncii redacţionale 
Tov. Regman nu a respectat (pt. a câta oară?) orarul, potrivit căruia ar fi trebuit să vină la 
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ora 8 pt. serviciul de redacţie. Se observă tendinţa unor redactori de a-şi spori numărul orelor 
de muncă prin notarea inexactă a sosirilor şi plecărilor. Rugăm mai multă probitate! 

A.E. Baconsky: Plecat la Bucureşti 
Iosif Pervain: 10˝ — 14˝ 
Am citit, împreună cu tov. Regman, nuvela lui Drumaru, Secerişul. Nuvela este digerabilă. 

Tema este veche, iar tratarea ei cam învechită. În ceea ce priveşte limba, mai are, cu toate 
corecturile făcute, unele lipsuri. Publicabilă. 

Am început să citesc articolul lui J. Darvas, apărut în revista Csilag, pt. a face o notă ceva 
mai lungă despre Congresul scriitorilor din Ungaria. 

Propuneri: să se găsească o modalitate ca în redacţie să domnească mai multă linişte! 
 
[Pe margine este scris: Rugăm a se face propuneri concrete, nu propuneri care cer altora 

să găsească o modalitate de restabilire a liniştii în redacţie. George Munteanu] 
 
Aurel Martin: Sosire 10,35. Plecare: 14ľ 
Am terminat de stilizat cronica lui Drumaru despre Ignătescu, Moşia oamenilor slobozi. E 

pasabilă. Am dat-o spre lectură tovarăşului Pervain. Am predat la secretariat notele lui Balea 
referitoare la Conservatorul Gh. Dima şi la problema libretului. A doua este interesantă, dar mai 
puţin bine scrisă decât notele anterioare ale lui Balea. Nota despre Conservator bine scrisă este 
mai puţin însemnată pentru almanah. O propun totuşi spre publicare. Am predat, de asemenea, 
secretariatului cronica dramatică a lui Dragoman despre Noaptea furtunoasă pe scena 
Teatrului de Stat din Sibiu. Cronica e cam impresionistă, dar nedigerabilă (vorba tov. Pervain). 
Vreme de un ceas am aranjat împreună cu tov. Munteanu Biblioteca redacţiei şi colecţia de 
reviste. Pentru nr. următor am comandat tov. Kraus de la Teatru un articol-bilanţ despre 
stagiune — un articol critic, iar tov. Balea un articol asemănător despre stagiunea la cele două 
Opere din Cluj. Am citit poemul lui Bozbici;socot partea a doua pasabilă. Poemul necesită încă 
o bună şlefuire a expresiei şi o ordonare adâncă a procesului de ideaţie. 

 
[Pe margine este scris: Modificare ulterioară, pentru a se pune la adăpost de critică. 

George Munteanu] 
 
Ion Brad: Sosit: 11, 50 — Plecat: 14, 30. 
Am discutat cu Al. Căprariu poezia „Seceriş“ cu completările aduse, la fel „Maria“ cu 

sugestii pt. un poem cu totul altcumva scris. L-am consultat în legătură cu planurile viitoare. Să 
scrie despre minerii de la Şorecani. Discuţii în legătură cu poemul lui Bozbici. 

Am elaborat câteva sugestii tematice în planul de perspectivă, pregătire pentru discuţiile 
de la şedinţă. 

Predarea materialelor la secretariat. 
Am mai citit material din Pedagogie. 
Aurel Gurghianu: Sosit: 11, 50 — plecat: 14, 30 
Am reluat corespondenţa cu Ion Horea. I-am dat material pentru nr. din Iulie, sugerându-i 

teme. Am încercat să-l conving a veni la Cluj. 
Am citit material din Cairov (pedagogie). 
Cornel Regman: Sosit: 10, 30 — Plecat: 14, 30 
1) Am corectat împreună cu tov. Pervain schiţa lui Drumaru „Seceriş“. Stilizare. 
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Schiţa e pasabilă. Cum am mai spus, unele elemente semănătoriste în direcţia idilismului. 
Expresia destul de ternă. Publicabilă. 

2) Am citit o schiţă de A. Becea. Stăruie prea mult asupra tehnicii producţiei, în loc să 
scoată în relief figura muncitorilor avansaţi. Părţi abstracte, generale, gazetăreşti în prezentarea 
vorbelor şi gândurilor eroilor. 

Are nevoie de a fi refăcută. 
3) Am corectat ultima parte a schiţei lui Sütö „Scrisorile dlui Marişan“. În forma actuală, e 

publicabilă. 
 
23 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: 10, 40;plecat: 14, 10 
Chestiuni gospodăreşti. Am comandat vitrine prin administraţia noastră şi ceas pt. 

redacţie. Luni, ceasul va putea fi ridicat. 
Muncă redacţională. Am citit nuvela lui D. Drumaru. Mai sunt unele observaţii de făcut 

resortului în ce priveşte finisarea ei. Am recitit şi predat tov. resp. adjunct 3 materiale de critică 
şi istorie literară. 

Am corectat şi predat la dactilografă o notă despre scenariile de film. 
Am dat unele sugestii tov. Brad pentru întocmirea unui plan operativ de lucru la resortul de 

poezie. 
Lectura săptămânii 
1. Marx and Engels, About literature and art (7 capitole)  
2. Vs. Ivanov, Întâlniri cu M. Gorchi 
3. Probleme de literatură şi artă, nr. 3. 
4. Viaţa Românească, nr. 5 (Poezia şi critica)  
5. Flacăra (ultimul număr = materialele teoretice şi de critică)  
6. Contemporanul (“ “ “ “)  
Ziare: Scânteia, Făclia Ardealului etc. (Mai ales informaţiile privitoare la producţie). 
A.E. Baconsky: Plecat la Bucureşti. 
Lectura săptămânii 
1. Bernhard Kelerman — Dansul morţilor 
2. Milan Sajciak — Ráno (versuri)  
3. M. Luconin — Poema Stalingradului 
Iosif Pervain: Sosit: 8; plecat: 10, 20; 12–14 
Am început să revizuiesc cronica lui Drumaru despre Moşia oamenilor slobozi. În cele 5 

pag., câte am refăcut, am găsit tratare dezlânată, lipsă de conciziune în gândire şi expresie, 
fraze neclare, citate greşit transcrise sau erori de ortografie (de ex.: despărţirea subiectului de 
predicat, întrebuinţarea capricioasă a virgulei etc.). Parţial, greşelile semnalate apasă conştiinţa 
tov. Martin, care le-a lăsat necorectate. 

Deduc de aici necesitatea de a examina mai mult fiecare manuscris sosit la redacţie şi o 
grijă sporită în munca de revizuire a manuscriselor. Mai propun să li se spună colaboratorilor să 
indice, în recenzii şi cronici, paginile de unde au luat citatele, pt. ca redacţia să poată controla 
exactitatea lor. Altfel, vom sfârşi prin a ne face de râs. 

Lectura săptămânii 
Medânschi: Moşia 
Probleme de literatură şi artă, nr. 3 
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Lenin, Sarcinile Uniunilor tineretului 
„Utunk“, „Flacăra“ şi, din rev. „Csilag“, articolul tov. Darvas. 
 
[Pe margine este scris: Tov. Pervain e rugat să scrie citeţ. G. Dumitrescu] 
 
Aurel Martin: Sosit: 8, 25; plecat: 13. 
Am dat ultima formă recenziilor lui D. Florea Rarişte (despre Ruslan şi Ludmila) şi L. Tudor 

(despre trad. din Surcov şi Isacovski). Le-am prezentat secretariatului. Le consider bune. 
Am fost de permanenţă şi după-amiază de la orele 15, 30-18, 50. Am trimis material 

pentru efectuarea planului de perspectivă pentru trei luni, căutând în rafturile bibliotecii cărţile de 
recenzat. 

Lectura săptămânii 
1. I. Istrati, Balada dricarului 
2. N. Moraru, A. Baranga, Pentru fericirea poporului 
3. Contemporanul, Flacăra (ultimele numere)  
4. Ermilov, Unele probleme ale realismului socialist 
5. Puşchin, Versuri (trad. lui Lesnea)  
6. Al. Macedonschi, Nuvele, schiţe, povestiri (ed. T. Vianu)  
7. Faust-Molea, Despre stagiunea teatrală 1899-1910 (la Buc.)  
8. Aristizza Romanescu, Arta dramatică 
 
[Pe margine este scris: Tov. Martin e convins că în rafturile bibliotecii găseşti toate sau — 

mai precis — cele mai potrivite cărţi pt. recenzat? George Munteanu] 
 
Ion Brad: Sosit: 11, 0 
Am discutat cu Munteanu necesitatea revizuirii planului de muncă al resortului şi unele 

posibilităţi practice de documentare a câtorva oameni (Motoarcă, Căprariu). L-am scodolit pe 
Motoarcă din culcuşul lui ascuns, am discutat şi am încheiat un contract cu el pt. un poem 
despre ţesătoarele din Arad. 

L-am recitit pe Dan Deşliu cu „Minerii“. 
 
[Pe margine este scris: Tov. Brad să precizeze cum stă cu lectura. George Munteanu] 
 
Aurel Gurghianu: Sosit 13, 25 — plecat:  
Am citit versurile Ligiei Păcuraru, membră a Cenaclului literar din Turda şi i-am răspuns. 
Cornel Regman: Sosit la redacţie ora 11. Plecat ora 13 
Am lucrat la finisarea schiţei lui Drumaru, „Seceriş“, „Alecu Ozun“ de Paul Constant şi 

„Scrisorile lui Marişan“ de Sütö. 
Am predat întregul material secretariatului, bătut la maşină şi corectat pentru tipar. 
Lectura săptămânii 
Reviste: Contemp., Viaţa Rom., Flacăra (materialul de critică)  
Ziare: Scânteia, Sportul Popular 
Cărţi: Nu 
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25 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: 9, 52; plecat: 13 
Am controlat ziarele şi corespondenţa şi am distribuit la resoarte diferitele scrisori. 
Am discutat cu tov. Schwartz despre cărţile şi rechizitele redacţionale. 
Am citit şi făcut ultime observaţii asupra recenziei la „Ruslan şi Ludmila“. 
Am avut o discuţie de 2 ore cu Elena Costin care a trecut pe la redacţie. Mi-am format şi în 

cursul convorbirii o părere clară despre posibilităţile de lucru ale ei şi ale soţului ei. Zilele 
următoare va trece şi soţul ei pe la redacţie. 

Am plecat la ora 13 la „Consignaţia“ pentru a vedea diferite orologii şi a alege unul pt. 
redacţie (cel văzut sâmbătă nu era bun). 

A.E. Baconsky: Sosit 10, 30. 
Plecat 1, 45. Discutat azi planul concret al Nr. 6-7. Am discutat poemele pregătite pt. Iunie 

şi de asemenea cu tov. Gurghianu am stabilit câteva puncte de reper pt. poemul său despre 
Baia Mare. 

Iosif Pervain: Sosit: 9;plecat: 13. 
Am revăzut, terminând-o, cronica lui Drumaru despre Moşia oamenilor slobozi. Văzută în 

întregimea ei, cronica dovedeşte din partea lui Drumaru o relativă conştiinciozitate în muncă. 
Spun relativă, deoarece această conştiinciozitate nu este dusă, cum ar trebui, la exces. Dovezi: 
tov. Drumaru dă uneori date inexacte în legătură cu romanul (paharnicul Bâzu nu are două fete, 
ci una;căpitanul Radu nu-i ajută pe ţărani din motive de ordin sentimental, cum pretinde 
Drumaru, ci pentru că el însuşi se trage, cum se zice, de jos. Inexactităţile ajung supărătoare, 
când este vorba de reproducerea citatelor. Drumaru transcrie casele în loc de coşerele, 
râvnesc în loc de jăcnesc, să prindă şi în loc de să prindă pe, şaicurile în loc de şaiacurile etc. 
Pe deasupra, lui Drumaru îi lipseşte talentul de a concentra expunerea în jurul unor probleme 
centrale, precum şi calitatea de a scrie concentrat. Cele mai adeseori, scrisul său se întinde ca 
o peltea. Cronica, după ce marile sale lipsuri au fost înlăturate, este publicabilă, deoarece ea 
reuşeşte să dea cititorului o imagine justă, dar nu completă, despre roman. N-ar fi stricat ca 
autorul să insiste ceva mai mult asupra calităţilor artistice ale romanului. Manuscrisul trebuie 
bătut din nou la maşină. Revin la propunerea mea de sâmbătă: orice material trebuie să fie 
riguros controlat, înainte de a fi publicat. De ce să inducem în eroare cititorii şi să „ne jucăm în 
bumbi“ cu prestigiul Almanahului! 

Aurel Martin: Sosit: 10, 20; plecat:  
Am făcut planul de perspectivă pe trei luni. L-am predat secretarului de redacţie pentru 

completare, tov. G. Munteanu fiind direct interesat în elaborarea lui. Lectură din Ermilov, Unele 
probleme ale realismului socialist (partea a II-a). Am revăzut prima parte a recenziei lui L. Bucur 
despre cartea lui Jacques Roumain, Stăpânii caselor. Luată în mare, recenzia e bună. Trebuie 
însă turnată din nou, în ceea ce priveşte expresia. Am primit de la tov. Pervain cronica lui 
Drumaru, refăcută. Tov. Pervain care a citit cartea a adus substanţiale îmbunătăţiri cronicii. 
Cronica a fost dată dactilografei pentru a fi bătută la maşină. 

 
[Pe margine este scris: În ce constă importanţa cărţii lui Roumain şi de unde deducem 

obligaţia noastră de a o discuta înaintea mulţimii de cărţi româneşti până azi nediscutate? Mai 
sunt şi cărţi sovietice deosebit de importante! Geo Dumitrescu] 

 
Ion Brad: Sosit: 12, 30. Plecat: 14 
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Discuţii în legătură cu planul nr. 6-7, concretizări. La fel, teme proiectate pt. viitor. 
Împreună cu tov. Baconsky am discutat perspectiva poemului lui Gurghianu despre Baia Mare. 
Reprimirea materialului de la tov. Geo, cu observaţiile. 

 
Aurel Gurghianu: Sosit: 12, 35 — plecat: 14, 05 
Am discutat împreună cu tov. Baconsky şi Brad planul numărului 6-7. Tot cu ei despre 

obiectivele ce trebuiesc atinse în poemul despre combinatul de la Baia Mare pe care îl voi scrie 
pt. luna August. 

Cornel Regman: Trimis la Bucureşti 
— Am vizitat pe elevii Şcolii de Literatură cu care am vorbit îndelung. (Micu, Felea, Rău, 

Trifu, Andriţoiu). 
— Am căutat acasă pe tov. Ana Lungu Arjan. N-am găsit-o. 
— Am trecut pe la „Contemporanul“, ESPLA, îndeplinind o serie de „comisioane“ cu care 

m-au încărcat (însoţindu-le de rugăminţi) tov. din redacţia noastră. 
— Am căutat pe Mircea Dumitru, de la care am primit nuvela „Firul lăuntric“ pentru lectură. 
— Am stat de vorbă cu Ioanichie Olteanu. 
 
26 Iunie 1951 
G. Munteanu: Sosit: 8, 55;plecat 14, 45. 
Am citit recenziile tov. I. Lungu despre traducerile din Surcov şi Isacovschi, a lui D. 

Florea-Rarişte despre „Ruslan şi Ludmila“, notele lui I. Balea despre libret şi Conservatorul 
Gh. Dima şi o cronică despre „O noapte furtunoasă“. Am ajuns la concluzia că ele nu-s 
lucrate şi am făcut o serie de observaţii asupra lipsurilor lor. Notele lui Balea pun probleme 
interesante, actuale, însă stilul lor lasă mult de dorit. Tot aşa şi recenzia lui D. Florea-Rarişte. 
Nici recenziile lui Lungu nu-s lucrate îngrijit. Expunerea conţinutului poeziilor traduse din cei 
doi mari poeţi sovietici e schematică. Argumentarea autorului — cu excepţia observaţiilor 
făcute „pe viu“ — e neîndemânatic făcută, mişcându-se la întâmplare între merite şi lipsuri şi 
terminându-se cu câte o concluzie de circumstanţă. Opinia şovăitoare a autorului despre 
aceste traduceri se reflectă şi în construcţia lor, în stilul greoi pe care-l foloseşte el, în sărăcia 
limbii. Toate aceste lipsuri sunt rezultatul unei munci pripite şi cititorul nu şi-ar putea face o 
imagine suficient de clară din ele asupra operelor traduse şi a aportului traducătorilor. Tov. 
Lungu poate da lucrări mult mai valoroase şi trebuie ajutat s-o facă. 

În general, din aceste recenzii şi note se degajă concluzia că autorii lor nu ştiu să se 
folosească bine de limba română. Fraze defectuoase, expresii improprii, punctuaţie făcută 
anapoda — iată mai tot ce-ţi rămâne după citirea lor. Vina principală a acestor lipsuri cade 
asupra tov. Martin care le prezintă secretariatului înainte de a le fi adus — lucrând cu autorii 
— la nivelul cerut de revista noastră. Tov. Martin trebuie s-o rupă o dată pentru totdeauna cu 
metodele „meşteşugăreşti“ de „cârpire“ a manuscriselor şi să lucreze în mod creator cu 
colaboratorii noştri. S-o rupă cu superficialitatea în muncă. 

La ora 11, 20 am mers la Anticariatul General, unde am ales o serie de cărţi pt. Secţia 
noastră de documentare. 

Am trimis o adresă Direcţiei telefoanelor, prin care am atras atenţia asupra rea-voinţei 
secţiei lor de deranjamente, care nu răspunde la chemările noastre. Directorul a luat măsuri 
de îndreptare. 

Am discutat cu tov. Martin asupra lipsurilor semnalate de mine. Nu a primit bine criticile. 
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Le-a considerat — în parte — „acuze“! Propun o discuţie pe această temă în cadrul 
colectivului redacţional. 

A.E. Baconsky: Sosit ora 10. Astăzi am scris lui Drumaru rugându-l să-mi expedieze 
introducerea la folclor. Am recitit folclorul şi i-am remarcat unele intervenţii drumatice. Sunt de 
părere să intervenim în text — şi cred că e legitimă o asemenea intervenţie. 

Am selecţionat mat. pt. numărul viitor. Din ceea ce avem eu aş propune atât: Gabor — 
prelucrat de tov. Brad. Natalia Pătărău — cu mici modificări făcute de mine. I. Sângereanu şi 
Mihu (cu poemul „Floare de câmp“). De asemenea, am restituit traducerile din Smeliacov — pe 
care le susţin spre publicare. 

Plecat la 1 fără 10. A.E. Baconsky 
I. Pervain: Pentru că marţi am, toată ziua, examen, mi-am făcut orele de red. luni, de la 

orele 16, 20-20. Am citit Alecu Ozun, nuvela lui Paul Constant. Fragmentul cuprinde o 
întâmplare pe de-a-ntregul fabricată, realizată după reţetă. Totul este forţat;forţată este mai ales 
înfăţişarea duşmanului de clasă. În ceea ce priveşte forma, ea este siluită, de la un capăt la 
altul al nuvelei. Ex.: „mormăind ocări uşoare”;„nodului de sfârşit“;„crăpă legumit uşa“;schiţează 
„pe buze semne de dureri fizice“;„să-şi lege un chip de somn“ ş.a.m.d. 

Părerea mea este ca tov. Regman să renunţe eroic la asemenea surogate. Cititorii 
Almanahului nu duc lipsă de somnifere, nici de deşeuri. 

 (Conformându-mă dorinţei tov. G. Dumitrescu, m-am căsnit să scriu citeţ.)  
Aurel Martin: Sosit: 9, 50;plecat: 10, 20;sosit: 12;plecat: 14, 45 
Am primit de la tov. Munteanu recenziile prezentate ieri şi în baza criticilor mele voi încerca 

să le dau, unde este cazul, o ultimă toaletă;voi sta apoi de vorbă cu L. Tudor pentru a-şi 
revedea opiniile în legătură cu traducerile din Surcov şi Isacovski şi pentru a lărgi problemele. 
Am discutat apoi cu poetul Reinhat câteva poezii de ale sale: Moartea lui Dumnezeu, Mamei 
(trad. din Heine). Omul are mult talent, dar nu şi-l canalizează spre actualitate;are mai degrabă 
o atitudine realist-critică despre societate. După măsura posibilităţilor mele i-am dat îndrumări 
spre arta realist-socialistă. L-am sfătuit să scrie satire antiimperialiste;poetul dovedeşte multă 
suculenţă satirică. 

Cornel Regman: Trimis la Bucureşti. 
Am citit nuvela lui Mircea „Firul lăuntric“. 
Nuvela este simţitor modificată, faţă de prima ei formă. Mult îmbunătăţită. Totuşi mai are 

nevoie de unele modificări în direcţia temperării elementelor lozincarde, a stilului pe alocuri 
abstract, general;este în special nerealizată prezentarea a două figuri din nuvelă: boxerul Peter 
şi Marta. Am indicat în text părţile ce trebuie modificate şi am stat de vorbă cu autorul pentru a 
le reface. 

Nuvela o voi primi la timp, refăcută în acest sens. 
Publicabilă: o nuvelă bunicică, chiar dacă nu e la nivelul celorlalte producţii ale lui Mircea. 
Am căutat din nou pe Ana Lungu Arjan. N-am găsit-o. Am citit încă o dată nuvela ei, 

indicând locurile ce trebuie refăcute. 
Îi voi scrie de la Cluj. 
Plecat din Bucureşti marţi, ora 19. 
Ion Brad: Sosit: 12. Plecat: 13 
Chestiuni interne de muncă la resort. 
Examen de lingvistică romanică. 
Aurel Gurghianu: Sosit: 12. Plecat: 13, 40 
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Discuţii asupra folclorului. 
Am răspuns la unele chestiuni adresate de Copilu D-tru, membru al cenaclului literar din 

Turda. 
 
27 Iunie 1951 
A.E. Baconsky: Şedinţă — toţi redactorii, orele 11-16. 
 
28 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: 10, 07;plecat: 14, 25 
Am citit cronica despre cartea Moşia oamenilor slobozi. Îngrijit lucrată, în general. 

Lipseşte analiza estetică sistematică a romanului. Există anumite aprecieri estetice — 
disparate şi timide însă. Cronica e mai mult un comentar pe marginea conţinutului, comentar 
— de altfel — bine făcut. Prin faptul că teza pe care şi-o propune s-o dezvolte: „oglindirea 
adevărului istoric în roman“ — este sprijinită pe fapte suficiente şi bine triate, o consider 
publicabilă. (Refacerile ce mai necesită le-ar putea face numai autorul, care lipseşte din 
localitate.)  

Am răspuns lui D. Florea-Rarişte, indicându-i vederile noastre cu privire la studiul său 
despre traduceri. 

Am discutat diferite chestiuni administrative cu tov. Schwartz (salarii, cartele, ceasul, 
cărţile de la Anticariatul General etc.). 

Am fost la Anticariatul General pt. a alege din nou cărţi pt. secţia noastră de 
documentare. 

A.E. Baconsky: Plecat la Bucureşti la Secretariatul U.S. din RPR — la o şedinţă. 
 
Iosif Pervain: Examenul de Stat. 
C. Regman: Sosit: 13 
Plecat: 14 
Stat de vorbă cu tov. Ranca Ioan, absolvent de liceu, din Aiud, care are în perspectivă o 

nuvelă cu subiect din viaţa unei gosp. agricole de stat. A povestit subiectul nuvelei care pare 
interesant, deşi intriga e puţin artificială. I-am dat indicaţii cu privire la scrierea nuvelei, 
atrăgându-i atenţia să stăruie asupra oamenilor şi mai puţin asupra intrigii (care e prea 
poliţistă în actuala formă). 

A. Martin: Sosit 10, 45 — 14 (plecat). Între 12, 30-13, 25 am fost la anticariat. 
Am aranjat revistele şi ziarele în colecţie. Împreună cu tov. George Munteanu am fost la 

anticariatul general spre a alege cărţi pentru secţia documentare. Am primit de la D. Drumaru 
o recenzie despre N. Maslin, Maiacovski (monografie) un simplu rezumat (atâta cât am citit 
eu din recenzie, 4 pag.). A. Martin 

Ion Brad: Sosit: 12, 45. Plecat: 14. 
Discuţii cu Bolba Doina în legătură cu poezia „Noaptea“. Sugestii pt. a fi refăcută şi pt. a 

scrie altele. Am citit poezia lui Horea. Nu-mi place. Pluteşte în general şi pastişează versul 
popular. 

Studii pt. examenul de rusă (ultimul?). 
Aurel Gurghianu: Sosit: 12, 45. Plecat: 14 
Am discutat cu Bozbici traducerea lui din Smeliacov. Împreună cu Brad, poezia lui Ion 

Horea. 
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29 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: 9, 35. Plecat: 14, 50. 
La 9, 50 am plecat la Anticariatul General. unde am triat încă o dată şi am cumpărat un 

număr de 36 de volume pt. secţia noastră de documentare. 
Am mers apoi la tov. Schwartz, unde am discutat situaţia bugetului nostru şi ce capitole 

mai putem folosi pt. documentări, achiziţii de cărţi, amenajări etc. 
La redacţie am întocmit o serie de adrese către administraţia noastră, pt. a obţine banii 

necesari documentărilor. 
Am studiat listele de colaboratori primite de la resoartele de poezie şi proză şi le-am făcut 

completări. 
A.E. Baconsky: Plecat la Bucureşti la US din RPR, la o şedinţă. 
Iosif Pervain: Examenul de Stat. 
Cornel Regman: Sosit orele 10 
Plecat orele 14. 
Alcătuit şi bătut la maşină, însoţindu-l de scurte caracterizări, tabloul Activului de 

colaboratori ai resortului de proză“. Predat un exemplar secret. de redacţie. 
Am stat de vorbă cu I. Motoarcă asupra piesei sale, pe care mi-o va aduce mâine pentru 

lectură. Primele 3 tablouri se găsesc la tov. Geo Dumitrescu. A le lua de la el. 
Am primit o scrisoare de la Albu, căruia urmează să-i răspund. A terminat refacerea 

nuvelei sale, pe care o va trimite cât de curând. Are în perspectivă o serie de schiţe din viaţa 
militară. 

Fiind de serviciu, am stat la redacţie şi după masă. Despre acest capitol (activitatea mea 
de după-amiază) voi scrie mâine. C. Regman 

Aurel Martin: Sosit 10, 00;plecat 11, 30 
Am început să adun materialul pentru recenziile pe care le voi publica în nr. 6-7: recitit 

Balada dricarului de Ion Istrate şi am început să citesc La borna 203 de Al. Jar. De la 11, 30 
plecat cu fratele meu la policlinică. 

Ion Brad: Sosit: 12. Plecat: 14. 
I-am scris lui Florea-Rarişte, reamintindu-i angajamentul său pt. poemul „Doja“ pe 

care trebuie să ni-l trimită până în 5 August a.c. L-am rugat să se intereseze de situaţia lui 
Periş, de ce nu ne-a dat poemul „Cezar“ şi de ce nu răspunde la scrisorile noastre. I-am 
mai propus să traducă. M-am documentat din „Scânteia“ asupra unor probleme cu recolta, 
cu munca minerilor de la Şorecani şi altele. La fel, am citit despre „Electrocarbon“ — 
brigăzi utemiste — în „Făclia Ardealului“. 

Aurel Gurghianu: Sosit: 12. Plecat: 14 
I-am scris lui Romulus Ganea, membru al cenaclului „Freamătul Târnavelor“ din 

Mediaş, arătându-i lipsurile de care suferă poezia trimisă. 
După masă având oralul la l. rusă, am revăzut o parte din material. 
 
30 Iunie 1951 
George Munteanu: Sosit: 10;plecat: 14 
Am citit nuvela Secerişul a lui D. Drumaru care, pt. calităţile sale propagandistice, e 

publicabilă. Ar fi putut totuşi să fie adâncite mai bine situaţiile şi mai bine concretizaţi 
oamenii. Multe figuri nu trăiesc, reprezentând doar simple nume. 

Am citit lucrarea lui Sütö. Cu modificările făcute, a devenit mai veridică şi — deci — 
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publicabilă. Totuşi, în final nu se lămureşte suficient căror pricini e datorită sosirea 
delegatului raionului la Gostat şi instalarea sa ca director-adjunct. Socot că ar trebui făcute 
modificări în acest sens. 

Am citit nuvela lui Paul Constant — Alecu Ozun. E scrisă de pe poziţiile realismului 
critic. Eroul nuvelei, Alecu Ozun, ar fi în intenţiile autorului un erou pozitiv. Nu trăieşte însă 
ca atare. Calităţile sale de erou pozitiv sunt sugerate prin simple vorbe sforăitoare, prin 
şabloane. Stil destul de personal, concepţie şubredă însă. Are multe hiatusuri, cât priveşte 
explicarea dezvoltării conflictului. O socot nepublicabilă încă. 

Lectura săptămânii:  
Ziare: Scânteia, Făclia Ardealului (ştiri din producţie, culturale şi externe)  
Reviste: Contemporanul, Flacăra (articole de critică şi mat. literar)  
Cărţi: Marx and Engels, About literature and art (3 capitole); Ch. Dickens, David 

Cooperfield (vol. I = recitit). 
A.E. Baconsky: Plecat la Bucureşti, la o şedinţă la US din RPR. 
Săpt. 23-30 Iunie 1951 
Lectura săptămânii 
1. A. Jdanov — Sur la littérature, la philosophie et la musique 
2. A. Corneiciuc — În stepele Ucrainei 
3. A. Tvardovski — Vasilii Terkin 
Iosif Pervain: Examenul de stat. 
Aurel Martin: Sosit ora 8. Plecat ora 11. Sosit ora 12, 45. Plecat ora 14. 
Am continuat lectura cărţii lui Jar: La borna 203, pt. a putea scrie cronica. Între 

11-12,45 plecat la Policlinică cu fratele meu. 
Lectura săptămânii 
Ziare: Scânteia, Făclia Ardealului, România liberă, l’Humanité 
Reviste: Flacăra, Contemporanul, Les lettres françaises, Cum vorbim 
Cărţi: Din vol. de Teatru de Corneiciuc, Crângul cu călini 
La borna 203 de Al. Jar (primele capitole)  
Felix Aderca, Mic tratat de estetică 
I. Jucov, În Apus după război 
A.M. Egolin, I.V. Stalin şi problemele literaturii 
Sărbătorirea a 75 de ani de la naşterea lui A. Toma (discursurile lui T. Săvulescu, 

Călinescu şi Beniuc)  
Cornel Regman: Sosit: 10, 30, Plecat: 13 
Am scris tov. Eugen Groza şi Stelian Vasilescu, Oradea — în legătură cu materialul 

trimis de ei cu prilejul nr. festiv — material nepublicabil. Le-am cerut să ne trimită material 
şi să ţină o legătură mai strânsă cu redacţia. 

Lectura săptămânii 
1) Povestiri despre America 
2) Crângul de călini 
3) Nuvele şi schiţe din Ed. Tineretului, Cartea Poporului, Albina 
4) Probleme de lit. şi artă Nr. 3. 
 

*** 
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Păcat că, din lipsă de spaţiu, nu pot nota mai multe nu numai despre colegii 
mei de redacţie din acea lună de vară a lui 1951, dar şi despre unii colaboratori ale 
căror nume erau consemnate în discuţiile noastre zilnice. Oricum, dacă numele 
adeseori citat al prozatorului maghiar Sütö Andras a devenit mai târziu celebru prin 
încăierările tragice, din martie 1990, de la Tg. Mureş, numele „prozatorului“ 
Drumaru nu era decât pseudonimul lui D. Vatamaniuc, pe atunci profesor de liceu 
la Dej, fără a-l anunţa pe viitorul eminescolog şi academician de azi. 

Iar fiindcă s-a nimerit ca toate aceste amănunte, rămase în urma celor 55 de 
ani, ca nişte staţii modeste de cale ferată în urma acceleratului nemilos al 
timpului, pentru a fi transcrise exact la 30 de ani de la marele cutremur din 4 
martie 1977, când A.E. Baconski, împreună cu frumoasa lui soţie Clara (şi alţi 
scriitori şi artişti) au fost striviţi sub ruinele blocului, din care singur a scăpat viu, 
alunecând cu patul de la etajul 7, scriitorul Romulus Rusan, am pus mâna pe 
cartea de memorii a poetului Aurel Rău, Portrete la zile mari (Ed. Eminescu, 
2000). Acolo putem citi capitolul intitulat „Locuinţele lui A.E. Baconsky“, din care 
desprind aceste întoarceri în timpul evocat şi de paginile îngălbenite ale 
„Catastifului“:  

Prin anul 1950 A.E. Baconsky e căsătorit, din 1949 când îmi relatează această 
noutate într-o secvenţă din memorie, în care facem câteva tururi de plimbări pe 
bulevardul dintre cele două pieţe principale ale Clujului. Trebuie să fie toamna, în 
aşteptarea apariţiei Almanahului literar, pentru că îmi reamintesc precis despre 
amănuntul privind trecerea la o clasă superioară de onorarii, uluitor: pentru o 
poezie se vor plăti nu 200 de lei, cum se obişnuieşte la ziarul local unde noi 
suntem publicaţi în pagina culturală, ci 2000, ca la revistele din Bucureşti, ale 
Uniunii Scriitorilor. O sumă fabuloasă, din care îţi poţi face un palton, bunăoară. 
În 1951, când eu sunt revenit din Bucureşti, după o absenţă de un an, el 
locuieşte în cartierul Andrei Mureşanu, pe o stradă din marginea câmpurilor, în 
pantă, Ady Endre, un poet despre care ne vorbeşte în atâtea chipuri Emil Isac. 
Împreună cu încă cineva, poate cu Mircea Zaciu care stă pe aceeaşi stradă, ori 
cu Victor Felea, şi el pe o stradă nu depărtată, ori cu amândoi, dacă nu şi cu 
Aurel Gurghianu, de asemenea cu chirie prin zona de sub Feleac, văd camera 
pe care o ocupă în casa unei doamne Dămăcuş, cu care raporturile nu sunt cele 
mai armonioase. O cameră mobilată sumar, cu geam spre o grădină, şi spre 
care străbaţi, de la stradă, înainte de a coti spre stânga, un îngust şi lung trotuar. 
În grup de doi-trei, dar şi cu cei doi soţi, au loc asemenea descinderi la unii sau 
la alţii, în acest cartier, când şuetele sunt prelungite, la o cafea, sau la un şerbet.  

„Descinderea“ din toate paginile acestui lung capitol de carte, nu mai 
seamănă deloc cu „şuetele“ clujene de altădată, ci sunt mai degrabă elegiile 
apăsătoare ale unui trecut de care nu ne-am despărţit niciunul „râzând“, cum ar fi 
zis „junii marxişti“ literari, care trebuia să fim noi, pe la mijlocul secolului 20. 

(fragment reprodus din Ion Brad, Aicea, printre ardeleni, 2007, cu acordul autorului) 
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ADRIAN POPESCU 

 

STEAUA ŞI DANSURILE CLASICE 
Portretul colectiv al unei reviste 
 

 
1. MENUETUL SAU FURLANA – A.E. Baconsky 

 
Cel care în doar câţiva ani, 1954-1959, consacră revista, structurând-o, 

fixându-i specificul şi traiectoria este A.E. Baconsky. El lansează, deasupra 
norilor negri ai vremurilor, o publicaţie cu ambiţii cosmopolite, reproşate ca atare, 
de dirigenţii politici. În ciuda unor compromisuri, ironice, de început literar, acest 
tânăr bucovineano-basarabean este dotat cu mari calităţi intelectuale: are studii 
de Drept (un model posibil: mandarinul valah, Petre Pandrea), ştie limbi străine, 
are lecturi temeinice, dispune de o inteligenţă critică fără greş. Formează, teoretic 
şi practic, o echipă redacţională de prima mână: Steaua. Nu trebuie să ne 

Radu Toderici, Ruxandra Cesereanu, Adrian Popescu, Victor Cubleșan, Vlad Moldovan 
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iluzionăm că nu a plătit, între 1949-1956, aproximativ, un anumit preţ ideologiei 
dominante, versurile de porunceală nu lipsesc din revistă, nici din primele volume 
ale steliştilor. Chiar A.E.B. cedează sirenelor politice. Dar urmează ruptura, 1956, 
când autentica lui înzestrare literară învinge teama de represalii 
politico-administrative. Steaua îşi reconsideră poziţia ideologiei literare, cea 
ideologică era imposibil de schimbat. Modernitatea discutabilă a regimului 
comunist, mitul progresului, cultul ipocrit al maselor, dirijate de fapt dejist, se 
confruntă cu spiritul elitist, cosmopolit, cultivat la Steaua. Întrebare: cum de 
rezistă domnii aceştia cu papion sau cravate elegante, în costume impecabile 
(cum îi vedem într-o fotografie, din 1954) adică redactorii Stelei în plin 
proletcultism? Răspuns: A.E.B. cunoaşte amuzat figurile clasice ale coregrafiei 
sociale. Pe politrucii locali îi complexează, dar caută aliaţi puternici, la Centru, 
unul este bucovineanul Pavel Ţugui, şeful, din 1955, al Secţiei de Ştiinţă şi 
Cultură a C.C. al P.M.R., ceilalţi sunt colegi de scris, ca Mihai Gafiţa, Mihai 
Petroveanu, Veronica Porumbacu, Lucian Raicu, aliat preţios, mai ales în 1958, 
Octavian Paler... O vreme, Mihai Beniuc, Petru Dumitriu sau Marin Preda. Nu în 
ultimul rând, cultivă intelighentia lumii de odinioară, de acolo venea şi el. Sub 
ochiul atent al lui A.E.B. se formează poeţii stelişti din deceniile 5-7, Aurel Rău, 
Aurel Gurghianu, şi, în parte, Leonida Neamţu, un poet-copil teribil şi, doar în 
mică măsură, Victor Felea, care scrie poeme simple, în genul liricilor italieni 
crepusculari, o modalitate opusă, prin directeţe, hieratismului poetic stelist. 
Metafora nu luase încă locul metonimiei, nu era în declin, încă, aşa cum va 
profetiza A.E.B., autorul instructivelor portrete de lirici străini, pe care le citeam, 
elev, în Contemporanul anilor ’60, vezi volumele Meridiane, Poeţi şi poezie etc., 
masiva Panoramă a poeziei universale contemporane, 1972.  
  

1953, București: Aurel Rău, Aurel Gurghianu, Victor Felea,  
A.E. Baconsky, Mircea Zaciu, Ion Brad 
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Baconsky – un antimodern? Mai ales după mutarea lui la Bucureşti, în 
1959, unde este refuzat de edituri, ocolit de unii, inflexibilitatea lui etică se 
accentuează, orice propuneri de compromis sunt respinse. A.E. Baconsky este el 
însuşi, deplin, în acest exil interior, iar calitatea lui de poet creşte în importanţă... 
Nu toată lumea e admiratoare a poetului, ţinuta rafinată, orgoliul, poate, stârnesc 
adversităţi. Marcel Breslaşu, de pildă, care va fi numit, prin manevre politice, 
redactor-şef la Secolul 20 (un om total nepotrivit, cum va relata Geo Şerban) post 
promis solemn de Beniuc, la îndepărtarea lui A.E.B. de la Steaua. Apoi numele 
grele politic de la C.C.E.S. şi barzii zilei, Dan Deşliu, Cicerone Theodorescu, 
Victor Frunză etc. Foarte dogmatic, se arată vechiul lui prieten Petru Dumitriu, în 
cazul modernismului literar, avansat de A.E.B. Cu Preda se ceartă pentru că nu-i 
editează Biserica neagră... Dosarul lui A.E.B., de la C.N.S.A.S., publicat de Ioana 
Diaconescu (Rom. lit. 41-42/2009) ne arată înverşunarea cu care este urmărit. A 
riscat, trimiţându-şi la Viena mss. romanului, refuzat de edituri, Biserica neagră, 
roman citit de Monica Lovinescu la Europa liberă, tradus şi publicat în revista 
Continent, coordonată de Soljeniţîn... Cei şase ani de dedublare şi de 
pseudo-poezie (1950, Poezii, un debut regretat – 1956, discursul fulminant, 
anti-propagandistic) nu pot, totuşi, răscumpăra cei de trei ori şi mai mulţi ani de 
poezie autentică şi de liberalism militant, însoţit de iniţierea unor tineri în lirica 
universală? Veţi spune, poate, ce căuta un apolinic în cortegiul plebeu al 
dionisiacilor politici? Un intelectual printre rudimentarii proletcultişti, care dominau 
scena? De ce a mers alături de cortegiul zeilor falşi, el, fiul de preot? Ce caută 
Petronius printre liberţii care conduceau, prin fraudarea alegerilor, cetatea? 
Pentru a scoate revista, cum o visa, lasă lira şi cântă la sistru un faraon 
mediocru? Pentru glorie? I se reproşează, mereu, poza, privilegiile, cărţile rare, 
tablourile, călătoriile. Poate ar fi drept să punem mai mult în celălalt taler – „rolul 
istoric”, „breşa”, din 1956 (recunoscută de cei mai severi critici ai lui) făcută de 
A.E.B., temerar, în sistemul de propagandă, pe care-l servise. Deşi susţine o 
campanie pentru modernism, termen-valiză, ambiguu, de fapt, A.E.B. vrea 
racordarea poeziei noastre, prin anii 1956-59, la un limbaj liric modern, exemplele 
date, Frost, Sandburg, Masters, Lorca, dar nu la valorile modernităţii: raţionalism, 
democraţie, elogiul progresului biruitor (idei însuşite de comunismul dogmatic de 
la noi, la mâna a doua)... A.E.B. are multe dintre trăsăturile unui antimodern, mai 
ales după contactele sale cu Occidentul: anti-iluminism sublim, pesimism, 
vituperaţie, ambivalenţă (tradiţie/invenţie), refuzul net al exceselor (vezi 
avangarda în cazul nostru) exact aşa cum le identifica Antoine Compagnon, 
drept figuri, în cunoscutul său studiu de la editura ART. Securitatea îl numea 
reacţionar pe A.E.B. Aerul aristocratic al poeziei sale i se imputa, mereu, iar 
revistei Steaua – elitismul.  

Posteritatea lui A.E.B. Monografiile dedicate lui A.E.B.: Crina Bud, Rolurile 
şi rolul lui A.E. Baconsky, Paralela 45, 2006, Magda Wächter, A.E. Baconsky, 
scriitorul şi măştile, Casa Cărţii de ştiinţă, 2007, Diana Câmpan, A.E. Baconsky – 
solitarul de catifea, Edit. Acad. Rom., 2013 sunt studii semnificative, ca de altfel, 
introducerea lui Mircea Martin, la Scrieri, I, II, 1990, ediţia lui Pavel Ţugui, de la 
Edit. Cartea Românească. Sute de articole, studii, de la Mircea Braga la Adrian 
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Dinu Rachieru, sau la Mariana Gorczyca, capitole de istorii literare sau Dicţionare 
arată rolul jucat de A.E.B în deschiderea spre universalitate a liricii române 
postbelice. Rolul, cuvânt-cheie, la A.E.B. Poet adevărat Baconsky simte nevoia 
de a poza în poet, nota Mircea Martin. Poza, masca, persoana sunt defensive, aş 
nuanţa, impun respectul, nu falsifică trăirea reală, dureroasă, deseori, a unui 
solitar, cum a fost esenţial A.E.B. Un estet al melancoliei, îl va defini Eugen 
Simion, iar Nicolae Manolescu scrie negru pe alb: Poetul nu se confesează, ci 
oficiază, nu rosteşte cuvinte banale, ci formule magice. Viena şi Veneţia sunt 
oraşele emblematice ale lui A.E.B. Spiritul vienez, decadent, rafinat, apocaliptic, 
din ultimele volume, i se potriveşte, pe de o parte. De acolo vin primele burse de 
studiu. Parchetul societal vestic are un excelent dansator de vals literar, printre 
altele, în A.E.B. Misteriosul prieten român al lui Max Demeter Peyfuss se 
dovedeşte perfect instruit, familiar cu standardele lumii europene apusene, pe 
care o priveşte cu detaşarea celui care simte Istoria pe pielea sa... Dar A.E.B. 
cunoaşte perfect şi paşii necesari de menuet, sau poate de furlana, dans cu 
patru personaje, poeţii steliştii, el, Rău, Gurghianu, Felea, poezia fiind cea de a 
cincea, nevăzută, dar mereu prezentă, ţinând cadenţa neostenită? Parcă iei 
parte la un carnaval veneţian cu măşti, de unde eroul nostru se retrage, demn, în 
toiul petrecerii, zâmbind sarcastic. Am ascultat recent, informat de o postare a 
fiului lui A.E.B., Teodor Baconschi, că poetul îndrăgise melodia lui Neil Young 
Heart of Gold.  

 
 
2. GAVOTA – Aurel Rău  
 
El a deschis revista marilor nume interbelice Tudor Arghezi, Bacovia, G. 

Călinescu, Tudor Vianu, Ion Vinea, Vasile Voiculescu, Adrian Maniu. Puterea sa 
de convingere, răbdarea sa diplomatică s-au dovedit eficiente şi în cazul lui 

Constantin Noica, care 
începe la revistă o 
rubrică despre cosmos, 
al lui Nicolae Steinhardt, 
comentând inspirat tăria 
sufletească, ori oratoria 
lui Istrate Micescu. 
Traducător experimentat 
din Antonio Machado, 
Saint-John Perse sau 
Constantin Kavafis, pe 
lângă volumele sale de 
poezie, bine cotate, 
textele inedite, obţinute 
de la Lucian Blaga, 
traduceri, fragmente din 
Faust, câteva poezii 

Aurel Rău  
cu Tudor Arghezi 
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originale, Fântânile, Risipei se dedă florarul, Mirabila sămânţă, nu ar fi apărut în 
Steaua fără diligențele lui Aurel Rău. Practic, Aurel Rău reuşeşte să-i obţină, 
împreună cu A.E.B., poetului Nebănuitelor trepte anularea interdicţiei de a 
semna. Majoritatea istoricilor şi a criticilor literari, de la Nicolae Manolescu la 
Petru Poantă, de la D. Micu la Eugen Simion, de la Eugen Negrici la Dan Cristea, 
de la Alex. Ştefănescu (mai rezervat cu A.E.B.) la Daniel Cristea-Enache scriu 
aplicat despre poezia de notaţie, cultivată intens la revista Steaua... Amestec de 
impresionism, plein-air, manierism (ikebana?, grădina japoneză?)... Prin acest 
filtru estetic, printr-un calm al valorilor – cu sintagma binecunoscută a lui Virgil 
Nemoianu, colaborator preţuit al revistei, alături de un Matei Călinescu – îşi 
construieşte revista existenţa. Sub conducerea lui Aurel Rău, această perioadă, 
1959-2000, mi se pare mai barocă, faţă de cea anterioară, baconskyană. Acum 
se simte mai intens orientarea spre un eclectism cultural general, totuşi bine 
decantat, alcătuit din erudiţie, lirism de concetti, ton esopic, în proze, sau 
oracular, uneori, în poezii. Gavota-i dansul perioadei post-baconskiene? 
Provensalul, elegantul, însoritul ritm îndrăgit de compozitorii barocului? 
Temperamentul echilibrat al lui Aurel Rău nu exclude opţiunea pentru insolit, nici 
priceperea sa literară, rezonabilitatea socială. Stilul romantismului îmblânzit, stilul 
Biedermeier, teoretizat de Virgil Nemoianu, căutarea unei micro-armonii mi se 
pare, acum, dominant la revista Steaua. Talentul polimorf al redactorului-şef ne 
aminteşte de Ion Pillat, pe care l-a prefaţat şi editat, printre primii... Dintre multele 
nume, aparţinând diverselor generaţii, îi voi aminti ca fideli programului Stelei 
conduse de Aurel Rău, dar şi mai târziu, pe criticul Ion Pop, pe exegeta Irina 
Petraş, pe eseistul Ovidiu Pecican, pe sociologul Achim Mihu, pe eseistul Tudor 
Cătineanu, pe istoricul Hadrian Daicoviciu. Optzeciştii Aurel Pantea şi Lucian 
Vasiliu sunt publicaţi la revistă chiar la începuturile lor... Nicolae Prelipceanu, 
Horia Bădescu, Dinu Flămând, Cornel Ungureanu, Dan Cristea, Mircea Muthu, 
Vasile Igna au avut nu doar colaborări numeroase, aprecieri colegiale pentru 
Steaua. Ceva mai târziu, apar, aici, Dan Damaschin, Ioan Moldovan, Augustin 
Pop, Mircea Petean, Traian Ştef, George Vulturescu, Ion Cristofor. La Steaua, 
tinerii talentaţi au avut posibilitatea să publice, indiferent de opţiunile sau 
formulele lor estetice, fie ei din Bucureşti sau din alte oraşe, politica primului 
redactor-şef a fost să deschidă revista noilor promoţii, aşa va proceda şi Aurel 
Rău. Aici, vor debuta D.R. Popescu, Mircea Ivănescu, Ion Pop sau Ion Cocora, 
printre alţii, vor publica frecvent Ana Blandiana şi Ion Alexandru, dar şi Modest 
Morariu, din generaţia anterioară, sau dezinvoltul Petre Stoica, acesta un timp 
chiar redactor extern al revistei clujene, la Bucureşti, precum Geo Şerban. Nichita 
Stănescu trimite şi el poezii revistei transilvane. Nicolae Manolescu scrie (bi)lunar 
la rubrica sa de lecturi din literaturile străine, ingenios comentate, Teme. Gabriela 
Melinescu deţine o altă rubrică numită Cutia Pandorei, Gelu Ionescu o alta, 
Cronica traducerilor, continuată apoi de Irina Petraş. Gellu Naum, Leonid Dimov, 
Dorin Tudoran, Cezar Baltag, Ion Mircea publică poeme la Steaua. Un val de 
echinoxişti sunt cooptaţi din 1970: Eugen Uricaru, Petru Poantă, Aurel Şorobetea 
(T. Tihan era deja redactor). Toate aceste schimbări reprezintă o salutară 
întinerire generaţionist-stilistică a mensualului clujean, o vreme bilunar. Aurel Rău 



119 

a citit corect semnele unei necesare înnoiri. Aşa cum se mai produsese un aport 
de sânge literar proaspăt, între ’60-’70, sau cu un deceniu mai înainte, prin 
includerea în redacţie a unor condeie critice precum Mircea Tomuş şi („pe baza 
solidarităţii dintre fiii de preoţi”, cum îşi va aminti în romanul Aripile demonului, 
vol. II), a lui D.R. Popescu, 1956, a criticului Virgil Ardeleanu, prin 1960. 
Semnează frecvent în paginile revistei, prin anii 1970-80, studii, eseuri sau cronici 
literare, Mircea Zaciu, Adrian Marino, Leon Baconsky, Liviu Petrescu, Domiţian 
Cesereanu, Marian Papahagi, Irina Petraş sau criticii de artă Mircea Ţoca, 
Negoiţă Lăptoiu, foarte activul condei critic Valentin Taşcu, teatrologul Doina 
Modola. Sau poeţii bine cunoscuţi ai primei perioade, Ion Brad, Ion Horea, 
Gheorghe Grigurcu, apoi Florin Mugur, Ovidiu Genaru, V. Mazilescu sau Şerban 
Foarţă, Angela Marinescu, Grete Tartler, Ioana Diaconescu, Constantin Abăluţă, 
Cezar Ivănescu, Sergiu Adam. Prin anii ’80, Constantin Cubleşan este noul 
redactor şef-adjunct, iar Mircea Ghiţulescu, Viorel Cacoveanu, Virgil Mihaiu, 
Vasile Sav sunt redactori ai Stelei... Marta Petreu, Alexandru Vlad, după 1990, 
sunt şi ei, pentru scurt timp, redactori aici.  

 
3. TOATE STILURILE DE DANS  
 
Multă lume, după ’89, nu a mai preţuit poezia, inclusiv poezia Stelei, chiar 

dacă prin poezie, originală, sau prin traduceri, revista-şi cucerise identitatea şi 
gloria literară. Publicul postdecembrist a fost atras de volumele de memorii, 
jurnale, documente istorice etc. O pierdere a cititorilor de poezie, prin timp, s-a 
produs. Avusese, deci, dreptate Ion Simuţ, un critic sobru, publicat şi el, de 
Steaua... Ruxandra Cesereanu se dovedeşte, odată cu cooptarea sa, din 1990, 
ataşată programului estetic al revistei. Atunci, apare necesara rubrică numită 
Reîntâlniri, unde vor fi publicate multe texte inedite ale unor scriitori din exil, ca 
vechiul colaborator stelist, Petru Dumitriu, Vintilă Horia sau Virgil Gheorghiu, Nicu 
Caranica. Ruxandra Cesereanu va focaliza literatura de detenţie într-un serial cu 
impact major la cititori. După 2000, când subsemnatul preia coordonarea revistei, 
anchetele literare, interviurile, dezbaterile, mesele rotunde, concepute cu 
participarea întregului colectiv redacţional, vor da noua înfăţişare a revistei, de 
unde nu vor lipsi nici poeziile, prozele, eseurile etc. Dintre numeroşii noştri 
colaboratori fideli dau doar câteva nume: Basarab Nicolescu, Matei Călinescu, 
Virgil Nemoianu, Gabriela Adameşteanu, Ion Bogdan Lefter, Angelo Mitchievici. 
Lorenzo Renzi sau Bruno Mazzoni sunt nume familiare la Steaua, cum era pe 
vremuri Henri Jacquier. Întrebarea care trebuie pusă: este vorba despre o ruptură 
sau despre o continuitate, după ’89? Ruptură, cu adăugirea că s-au păstrat 
elemente valabile din tradiţia revistei: echilibrarea experimentului cu stratul peren, 
identitar românesc, acceptarea noului, dar nu pentru a servi un trend, ci o 
convingere estetică, descurajarea vulgarităţii, a kitsch-ului (azi acceptat, dacă e 
ironic-ludic), rezerva faţă de parodierea sacrului, dar acceptarea umorului biblic. 
Râsul patriarhilor. După ’90, apar frecvent semnăturile unor universitari clujeni ca 
Doina Curticăpeanu, Sanda Cordoş, Corin Braga, Mihaela Ursa, Doru Pop, 
Ştefan Borbely, Laura Pavel, Călin Teutişan, Ioana Bot, Horea Poenar sau a 
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cronicarului de teatru Eugenia Şarvari etc. alături de mai cunoscuţii profesori ai 
Literelor clujene, Ion Vlad, Vasile Fanache sau mai tinerii de atunci Ion Pop, Virgil 
Stanciu, Ion Vartic, Mircea Muthu, Vasile Voia. Cu concursul Ruxandrei 
Cesereanu, dar şi al tinerilor redactori Victor Cubleşan, Ioan Pop-Curşeu, Alex. 
Goldiş, revista se înnoieşte tematic şi stilistic...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sute de numere sunt gândite grafic de un profesionist dăruit revistei, activ 

aici din 1970, Octavian Bour. Ce rezistă din rodul intelectual al revistei, potrivit 
exigenţelor de acum? Multe nume de prim rang, multe texte valoroase, dincolo 
de contextul lor social-politic. Chiar dacă, uneori, criteriile estetice, pentru care a 
militat revista, sunt, azi, considerate insuficiente. Chiar dacă multiculturalismul, 
corectitudinea politică, literatura mondială, literatura postcolonialistă, poezia 
digitală, cea a post-humanului (literatura computerelor şi a roboţilor) sunt 
preferate de o parte a publicului. Uniunii Scriitorilor din România, Steaua i-a dat 
doi preşedinţi, doi prozatori de forţă, D.R. Popescu şi Eugen Uricaru. Dar şi un 
postmodernist, Leonida Neamţu, un narator clasic, Mircea Tomuş. Literaturii 
noastre un stil poetic, ceremonioshieratic, dar cu priză la real, o (re)deschidere 
timpurie de orizont cultural european. Traducerile lui Petre Stoica, Franz Hodjak, 
eseurile lui Peter Motzan, grupajul consistent de poezie poloneză contemporană, 
în colaborare cu revista Poezija (vezi interviul cu exigentul ei red-şef polon, din 
Rom. lit. nr.31/2014), sunt o parte infimă. Publicarea unor Szilagy Domokos, 
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Kanyadi Sandor, Letay Lajos, Kiraly Laszlo, a multor poeţi „cu probleme”, ca 
Janos Pilinsky sau Czeslaw Milosz, prin anii ’80... S-au adunat preţioase 
traduceri din Mario Luzi, prin Nicu Caranica, din poeţii francezi, prin, mai ales, 
Aurel Rău, din poemele lui Ioan Paul al II-lea, prin Nicolae Mareş, din poezia 
ligură, prin Ştefan Damian. Recent, o serie de traduceri din poezia americană 
feminină de top, prin Lavinia Rogojină, sau mai aproape de noi, prin Alex. Văsieş 
din liricii contemporani americani, ne dau o imagine la zi a poeziei universale. 
Literatura neomodernistă la noi nu începe, desigur, cu apariţia revistei Steaua, în 
1954, dar poezia sa anunţă generaţia şaizecistă, de peste un deceniu, îi 
pregăteşte momentul de strălucire... Dacă vrem să-i găsim Stelei defecte, 
neapărat, utilizând grila valorilor rizomice de azi, relativizând totul, putem s-o 
învinuim, eventual, de esenţialism, dar nu de lipsa simţului critic, nici de narcisism 
sau de încântări selfie etc. Steaua are, a avut mereu rădăcini spirituale bine 
înfipte în realitate, imposibil de tăiat de cineva. Locul revistei Steaua (blazonul, 
legenda, substanţa) este doar al ei, nu poate fi luat de nimeni, în memoria 
cititorului.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeții Stelei, martie 2019: Adrian Popescu, Aurel Rău, Ruxandra Cesereanu, Virgil Mihaiu, Vlad Moldovan 
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PETRU POANTĂ 

 

DOUĂ REVISTE DE CULTURĂ 

 

Un fapt mai puţin cunoscut şi bine camuflat: în Cluj apăreau două reviste de 
cultură în limba română şi patru în limba maghiară, dintre care una pentru femei 
şi alta pentru copii. Cele româneşti există şi astăzi sub acelaşi nume: Tribuna şi 
Steaua, prima, săptămînală, editată de Consiliul Culturii; cealaltă, lunară, editată 
de Uniunea Scriitorilor. Deşi controlate de partid, revistele erau atunci nişte 
adăposturi privilegiate pentru scriitorii care aveau şansa să-şi găsească un loc 
aici: un salariu onorabil, onorarii consistente, program de lucru redus (oficial, 
patru ore pe zi), călătorii în străinătate şi un statut social în proximitatea 
nomenclaturii. A fi redactor la o publicaţie literară însemna mai mult decît o 
profesie; însemna un loc confortabil în ierarhia sistemului, precum şi oficializarea 
calităţii de scriitor. Ocuparea unui asemenea loc echivala cu împlinirea unui 
destin fericit. Dar, dincolo de privilegiile sociale, funcţia legitima şi autoritatea în 
viaţa literară. Revistele însele erau nişte centre de putere unde se prefigurau 

Adrian Popescu, Eugen Uricaru, Petru Poantă, echinoxiștii de la Steaua 
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ierarhiile literare. În fond, ele şi editurile deţineau controlul asupra întregului 
fenomen literar.  

Din redacţiile acestora s-a născut însă şi boema, în varianta ei 
fundamentalistă: boema alcoolică. Deceniile literare şase, şapte şi opt au fost 
deceniile marilor beţivi. Pentru scriitorul român, băutura devine emblemă a 
vocaţiei. Uniunea Scriitorilor din capitală are un restaurant care, singur, îi asigură 
celebritatea. Se bea zilnic, ritualic aproape, cu distincţie ori depravat, în public 
sau pe ascuns. Marii proletcultişti ai anilor '50, propovăduitori ai moralei 
comuniste, sunt şi marii beţivi ai vremii. Băutura devine o modă căreia puţini i se 
pot sustrage. Abstinentul este un proscris, dizgraţiat de breaslă. Clujul literar nu 
face excepţie. În anii '60, se pare că redacţia Tribunei purta faima veselului flagel. 
Era o redacţie numeroasă, cu vreo treizeci de membri, dintre care nu beau 
Augustin Buzura, Romulus Rusan, Mircea Vaida şi Constantin Cubleşan; o 
comunitate integral masculină care îşi exhiba glorioasa mediocritate printr-o 
continuă şi voioasă petrecere. La Steaua exista un mediu mai rafinat. Poeţii 
fondatori ai revistei purtau încă o aură eroică, fiind cei dintîi care îl denunţaseră, 
la un Congres al Scriitorilor, pe Dan Deşliu, un lider al proletcultismului. Steliştii 
cultivau eleganţa şi un comportament discret, aveau un cerc de colaboratori 
selecţi şi sfidau viaţa frustă a tribuniştilor. Boemii de vocaţie ai redacţiei erau 
solitari şi melancolici. Boema nu a pătruns însă în Universitate, unde se formau 
îndeosebi critici şi istorici literari, dar, altminteri, cu toate excesele, ea nu a dus la 
o degenerare a „speciei”. Mai degrabă a dat culoare epocii şi a satisfăcut iluzia 
unui nonconformism. La urma urmelor, ea nu era, poate, decît o adaptare a unui 
model cultural universal. Îmi amintesc cu cîtă admiraţie se vorbea în mediul literar 
despre boemi celebri precum François Villon, E.A. Poe, Serghei Esenin ş.a. Lui 
Eminescu însuşi i se croise o biografie orală de boem, ca un fel de reper 
legitimator. Pe altă parte, boema întreţinea mitul talentului „natural” şi al inspiraţiei 
„iraţionale”, un mit fecund şi catalizator într-o lume care uitase parcă să viseze.  

Mai rămîne o întrebare: a fost boemul autohton un revoltat politic? Cu 
siguranţă, nu, căci, în realitate, boema nu reprezenta altceva decît o formă 
specială de divertisment şi o practicau doar cei care aveau mult, foarte mult timp 
liber. Dar despre acest fenomen am mai scris. În ce mă priveşte, am avut o 
relaţie fluctuantă şi ambiguă cu el. Acum cred că inspiraţia funcţionează numai în 
actul efectiv al scrisului şi în timpul lecturii, şi, mai ales, că e un vertij nobil al 
lucidităţii. 

Să revin la cele două publicaţii clujene: pentru aspirantul la glorie, ele 
constituiau autoritatea absolută şi infailibilă. Student, treceam aproape zilnic pe 
lîngă redacţia revistei Steaua, din strada Horea, tulburat de misteriosu-i prestigiu. 
Aveam intuiţia obscură că accesul dincolo ar însemna trecerea celui mai dificil 
prag al ritualului iniţiatic în care mă aventurasem. În spaţiul literar, trăiam cu un 
sentiment cultic, fără a bănui nici prezenţa unei ideologii, nici superficialitatea ori 
dezinteresul celor care mă vor judeca. Imaginea redacţiei literare ca un fel de 
incintă sacră n-ar fi chiar o exagerare. Eu îmi reprezentam idealizat lumea 
literară, şi încă într-un orizont de religiozitate. Nici cînd am ridicat vălul de pe 
realitate, acest pietism nu m-a părăsit complet. Oricum, într-o asemenea stare de 
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exaltare pioasă, am debutat împreună cu Franz Hodjak la Tribuna, în primăvara 
lui 1967, cu traduceri din Georg Trakl. Lucrasem cîteva săptămîni la un grupaj de 
vreo zece poeme, după o iniţiere prealabilă în lirica trakliană. Făceam mai întîi 
traducerea brută a textului german, apoi începeam căutarea trudnică a 
echivalenţelor româneşti. În ciuda aparenţelor, Trakl e un poet dificil, cu un 
imaginar complicat, a cărui stranietate constă atît în atmosfera 
hieratic-crepusculară, îmbibată de o melancolie grea, cît şi în densitatea 
imaginilor enigmatice, multe obţinute prin aglutinări de cuvinte. Pentru mine a fost 
uimitor faptul că limba română poate răspunde acestei prodigioase expresivităţi. 
Am realizat, totodată, că traducerile din marii poeţi amplifică spaţiul poetic al 
literaturii de adopţie şi că obligă limba la un efort de imaginaţie a cărei profunzime 
este inaccesibilă multor poeţi autohtoni. Am mai tradus pe urmă şi din alţi autori 
(Paul Celan, Bobrowski, Krolow ş.a.). În 1969, am publicat în Steaua un mic 
grupaj din Nelly Sachs, poetă cu sintaxă trakliană, care, la puţin timp, avea să 
primească premiul Nobel. Debutul ca traducător nu m-a ajutat: un scurt eseu 
despre lirica lui Ştefan Aug. Doinaş mi s-a refuzat la Tribuna fără explicaţii. Am 
aflat, astfel, că la o revistă nu puteai scrie despre cine şi cum vrei. La Tribuna, 
critica era gospodărită de Al. Căprariu şi Ion Oarcăsu, promotori, atunci, ai unei 
campanii literare provinciale şi resentimentare. Eu tocmai descoperisem, la 
Biblioteca Universitară, „Revista Cercului literar”, citisem articolul-manifest 
Resurecţia baladei al lui Radu Stanca, astfel că mă apropiam de Doinaş în 
cunoştinţă de cauză. Dar eşecul nu m-a afectat. Un an mai tîrziu, debutam în 
Echinox ca şi cronicar literar, ceea ce n-aş fi reuşit niciodată la Steaua sau 
Tribuna. La Steaua am publicat prima dată tot traduceri, pentru ca, imediat după 
absolvirea facultăţii, să devin unul dintre titularii „Cronicii literare”, fapt ce însemna 
atunci o ascensiune fulminantă şi oarecum ocultă, numai că ea se datora, în 
principal, „dosarului” echinoxist. Un lucru era clar: revistele aveau politica lor de 
grup, cu redactori dezirabili politic şi la care nu puteai publica decît accidental, ori 
la comandă şi cu mărunţişuri. Echinox-ul va fi calea regală de acces în aceste 
redute cariate pe dinăuntru. De altminteri, Tribuna se va restructura masiv în 
1970: redactor şef vine D.R. Popescu, înlocuindu-l pe Dumitru Mircea, prozatorul 
care aparţinea generaţiei proletcultiste. Redactori şefi adjuncţi vor fi profesorul 
universitar Ion Vlad şi stelistul Victor Felea. Ei vor susţine Cronica literară. Sunt 
aduşi în redacţie cîţiva tineri: Nicolae Prelipceanu, Vasile Sălăjan, Ion Marcoş, 
Marcel C. Runcanu, Vasile Sav, Radu Mareş, iar ceva mai tîrziu, Tudor Dumitru 
Savu, Tudor Vlad şi Constantin. Zărnescu. Steaua, în schimb, s-a întinerit 
exclusiv cu echinoxişti: eu, Eugen Uricaru, Adrian Popescu şi Aurel Şorobotea. 
Anii '69-'70 au fost foarte dinamici cultural: s-a înfiinţat editura „Dacia” (director, 
Al. Căprariu), Studioul de Radio (director, Vasile Rebreanu) şi, mai ales, începe 
afirmarea noii generaţii. 

Clujul conservator şi-a creat nişte spaţii protejate, unde spiritul multora şi-a 
păstrat independenţa. Să nu uităm că la Congresul Scriitorilor din 1956 
nonconformiştii cei mai violenţi sunt clujenii de la Steaua: A.E. Baconsky, Victor 
Felea, Aurel Gurghianu şi Aurel Rău. Pe de altă parte, Clujul profund, care 
continuă să existe, nu îl excomunică pe indezirabilul Lucian Blaga, ba chiar îl 
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cultivă în secret, transformîndu-l într-un simbol viu al rezistenţei. Prezenţa lui 
Blaga este radiantă în subterana culturii şi dă un sens speranţelor celor lucizi. 
Mutilaţii proletcultismului sunt, în genere, veleitarii. Aici n-a fost posibilă naşterea 
unor duplicitari precum Ov. S. Crohmălniceanu sau Paul Georgescu. Există, 
bineînţeles, contraargumente la un asemenea punct de vedere, însă eu cred că 
eficienţa propagandei comuniste e astăzi exagerată. Deconstrucţia miturilor 
comuniste riscă să devină o altă ficţiune în care realităţii unui sistem politic i se 
substituie o metafizică a puterii. Dezastrul, economic şi social îndeosebi, al 
României a fost real, după cum reală rămîne şi complicitatea multor scriitori şi 
artişti la nişte proiecte subculturale. Dar comunismul n-a avut timp să devină o 
religie. Nici chiar în etapa stalinistă, fanatismul n-a fost mai amplu şi mai 
consistent decît al legionarismului. Pervertirea morală a „omului comunist” 

(variantă a lui „homo sovieticus”) este, în principal, efectul eşecului doctrinei 
comuniste. Frica, nu credinţa a susţinut sistemul, însă o frică dublată de instinctul 
parvenirii. Structura piramidală a sistemului, cu ierarhii strict formalizate şi 
controlate de partid, a debilitat criteriile de promovare din interiorul său. În 
aparenţă bine codificate, ele erau, de fapt, relative şi fluctuante, avantajîndu-i mai 
curînd pe indivizii cu abilităţi gregare decît pe cei puternici doar prin natura lor. 
Pentru a accede la o funcţie nu erau suficiente şi nici absolut necesare calităţile 
profesionale şi loialitatea faţă de regim. La o funcţie se ajungea, de regulă, prin 
parvenire, ceea ce presupunea un psihism special: capacitate de linguşire şi 
seducere, ipocrizie, farmec al mediocrităţii, intuiţia conjuncturii favorabile şi, mai 
ales, voinţa de a-l „suprima” pe celălalt. Cînd instinctul parvenirii nu este 

Redactori și colaboratori ai revistei.  
Pe perete, tablou al pictorului Vasile Gheorghiță 
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satisfăcut, el duce la resentiment, iar în cazul temperamentelor extrovertite, la 
revoltă. Acest fenomen a fost foarte activ în viaţa literară.  

Din 1971 pînă în 1989, „Steaua” a fost cea mai elegantă revistă literară a 
vremii. O concura doar „Secolul XX”, dar acesta avea un format carte, „Steaua” 
surprinzînd tocmai prin formatul atipic şi nonconformist. Într-un context al 
pauperităţii expansive, era o publicaţie de lux, cu coperţi colorate din carton, hîrtie 
velină şi, în fiecare număr, cu o reproducere în culori după o operă de artă, sub 
forma unei planşe, ataşată pe o pagină liberă. Paginaţia imaginativă, apoi, cu 
titlurile în lucrătură rafinată, desăvîrşea impresia de obiect grafic migălos 
elaborat. Toată această muncă de fineţe artistică o făcea graficianul Octavian 
Bour, cel care se afirmase în anii aceia şi ca un original şi subtil caricaturist. 
Eclatanţa grafică avea însă acoperire în substanţa revistei. După 1970, 
veniserăm în redacţie, cu vervă intelectuală şi dorinţe de consolidare a afirmării 
patru echinoxişti: Adrian Popescu, Eugen Uricaru, Aurel Şorobetea şi Petru 
Poantă. Cam tot atunci fusese angajat şi T. Tihan, cu vreo doi ani mai în vîrstă 
decît noi. Formam, aşadar o echipă tînără, căreia îi conferea o anume prestanţă 
originea echinoxistă. Bătrînii stelişti (Aurel Rău, Aurel Gurghianu, Virgil 
Ardeleanu, Virgil Nistor şi Leonida Neamţu) nu dădeau semne de 
conservatorism. Deşi trecuseră prin infernul proletcultismului ei încercau, fiecare 
în felul lui, măcar să mimeze dacă nu să chiar cultive făţiş un nonconformism 
ideologic, ceea ce a făcut posibilă o ambianţă de lucru relaxantă. Exista în 
redacţie, mai tot timpul, o familiaritate cordială, cu o atmosferă de club privat şi 
discret excentrică. Autoritatea şefului nu se exercita discreţionar şi nici birocraţia 
nu ne dădea dureri de cap. Această armonie societală nu s-a alterat nici după ce 
au venit Constantin Cubleşan, Mircea Ghiţulescu şi Viorel Cacoveanu. Dar, 
dincolo de asta, „Steaua” impusese în Lumea literară imaginea unei reviste 
selecte şi cultivate… 

Din Clujul meu, 2016. 

 

  

Aniversare Steaua: Petru Poantă, T. Tihan, doamna Veronica (secretara), Aurel Rău,  
Aurel Șorobetea, Eugen Uricaru, doamna Oltea Rău 
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MIRCEA TOMUŞ  

 

ÎN REDACŢIA REVISTEI STEAUA 
 

 
În redacţia revistei Steaua, angajat în virtutea acelui principiu al solidarităţii 

fiilor de preot, de care îmi vorbise Baconsky şi care mă emoţionase în mod real, 
dar şi în urma unui aranjament pentru fostul meu coleg, Leon, mă dusesem ca 
la un loc de muncă; aveam o familie şi trebuia să mi-o întreţin, cum se spune. 
Era şi grija de a-mi scăpa părinţii, nici ei într-o situaţie sigură, de când fuseseră 
obligaţi să părăsească parohia bogată de la Moci, de povara întreţinerii mele, 
aşa cum optasem pentru liceul militar şi cum mă angajasem să lucrez, peste 
vară, la atelierul dlui inginer Onişca.[…]  

E adevărat că era o instituţie mai specială, funcţionând în jurul ideii de 
literatură şi cultură, şi e drept că eu aveam, sau, mai bine zis, avusesem, 
anumite gânduri obscure legate de literatură, dar acestea erau ca şi cum ar fi 
fost puse într-o paranteză, dacă nu chiar lăsate uitării, de tot; în schimb, cel 
puţin, aveam avantajul că munceam şi trăiam în preajma literaturii. Şi atunci am 
început să-mi cunosc colegii de muncă, cei mai mulţi superiori, ca vârstă, 
instrucţie culturală şi din punct de vedere ierarhic, dintre care îi ştiam, până 

Redacţia Almanahului literar/Stelei, Cluj, anii 50: G. Tomuţa, D.R. Popescu, I. Florea-Rarişte, 
Mircea Tomuş, Leonida Neamţu, G. Munteanu, Victor Felea, Aurel Rău, A.E. Baconsky, 

Aurel Gurghianu, Teofil Buşecan
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atunci, personal, numai pe Aurel Rău şi Leonida Neamţu; pe ceilalţi, din auzite 
şi, cum se spune, din vedere. 

Le citisem textele publicate în Almanahul literar şi în primele numere ale 
revistei Steaua. Cu toate acestea, întâlnindu-mă cu ei în redacţie, nici nu-mi 
trecuse prin cap, măcar, că ar fi ceea ce numeam noi, pe atunci, comunişti, 
comunişti convinşi […] 

Încă de la început şi în mod firesc am adoptat cu ei [colegii de la Steaua] 
acel limbaj, pe care noi îl numeam limbajul contra, şi despre care foarte repede 
m-am convins că era şi limbajul lor vechi, în care cei de la partid, ăştia sau ăia, 
formau o persoană a treia colectivă şi foarte distinctă de eu şi tu. Aşa că activiştii 
clujeni erau ăştia, iar cei de la Bucureşti erau ăia. Cu fiecare în parte, însă, ca 
persoană, am observat că se ducea un fel de politică personală: unii erau mai 
apropiaţi, mai înţelegători, se putea discuta cu ei, se negociau anumite tactici de 
politică literară, alţii erau obtuzi şi intransigenţi şi erau trataţi cu prevedere, când 
nu erau ocoliţi; după cum erau şi numele care comunicau spaimă, începând cu 
Leonte Răutu, cel numit Papa, continuând cu cumplitul Iosif Chişinevschi şi nu 
mai puţin temuta tovarăşa Wass şi încheind cu un tovarăş Florea, dacă-mi aduc 
bine aminte. La comitetul central, am realizat de timpuriu că un fel de sprijin se 
putea aştepta de la Tiberiu Utan, el însuşi atât poet cât şi ardelean, dar mai ales 
de la Pavel Ţugui, un bucovinean, vechi cunoscut al lui Baconsky. La Uniunea 
Scriitorilor, susţinătorul de bază al revistei era, în acei ani, Mihai Beniuc, care 
avea funcţia de secretar general şi pe care poetul Baconsky şi-l luase naş de 
cununie la nunta lui cu doamna Clara. Rămăseseră, cum se spune, în relaţie de 
familie şi, când Beniuc venea pe la Cluj, totdeauna luau masa împreună. 

M-am întrebat, atunci, în acei ani, cum mă întreb şi acum, care au fost 
mişcările interioare, ce s-a petrecut în sufletul lor, ca să rezulte ceea ce a rezultat: 
poezia pe care o scriau, ba chiar şi unele texte, luări de poziţie, cum se spunea 
pe atunci, erau de un anumit fel, iar ceea ce simţeau şi gândeau, în forul lor intim, 
era cu totul altceva. În orice caz, datele concrete ale problemei, cele reale, în 
care stă adevărul ei complicat şi ascuns, iar nu interpretările venite dinspre 
exterior, care pornesc de la anumite premize, care nu sunt, pentru că nu pot fi 
decât simple presupuneri, constau în faptul că erau şi, mai ales, se simţeau 
scriitori, scriitori adevăraţi; dar poate fi făcută disocierea între conştiinţa de a fi 
scriitor, în care se amestecă mult din ceea ce poate fi dorinţa de fi aşa ceva, şi 
condiţia de scriitor, ca atare? Greu de spus; cine ar putea să o facă şi pe ce 
temei? Încât eram tentat să-mi explic şi nici astăzi nu pot altfel, dubla postură în 
care se situau, una atât de contradictorie, dacă nu chiar paradoxală, prin dorinţa 
lor de a-şi conserva şi afirma această condiţie, cu toate că, deocamdată, în stare 
virtuală, chiar dacă prin ceva despre care greu se putea spune atunci, după cum 
şi acum, că era literatură, literatură adevărată. Dar, oare, chiar aşa să fi fost? 

Era ceva, însă, care nu li s-ar fi putut nega: priceperea la literatură. Toţi erau 
bine şi cât se poate de corect instruiţi în acest domeniu; şi aveau şi ceea ce se 
numeşte gust, un gust foarte sigur. Baconsky cel mai mult, care avea o cultură 
vastă, cuprinzând nu numai poezia universală, din care pe cea rusă o stăpânea 
destul de bine, dar şi teritorii învecinate, precum artele plastice şi muzica; venea, 
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apoi, Victor Felea, cu lecturi bogate şi mai puţin comune, nu degeaba era poreclit 
Kafka, Aurel Rău şi Aurel Gurghianu; în orice caz, literatura română şi îndeosebi 
poezia le era cunoscută până la detalii. 

Neuitate rămân, pentru mine, momentele de un fel de intimitate redacţională, 
aş putea să apreciez astăzi, când, într-un grup mai mare sau mai mic, cei de la 
Steaua recitau poezie; din poezia română, cu precădere, dar şi din cea franceză 
sau marea poezie rusă. În original sau în traduceri renumite. 

Gândind cu faţa la trecut, două feluri de împrejurări deosebite declanşau 
astfel de momente. Erau, pe de o parte, ocaziile întâmplătoare şi spontane, când, 
fie la redacţie, fie pe stradă, la vreo cofetărie sau crâşmă, conversaţia cerea sau 
impunea un citat în versuri, ceva ca o subliniere, o evocare, o acoladă de emoţie 
sau atmosferă. Poetul Baconsky era maestrul neegalat al acestui fel de citate, 
dar şi ceilalţi erau destul de exersaţi şi capabili de performanţe notabile. Nu era 
vorba de citate lungi de poezie; era de ajuns, câteodată, un singur cuvânt sau cel 
mult o sintagmă, dar dacă se întâmpla să fie un vers sau două, atunci era ca o 
pecete care aducea un fel de linişte, în schimbul de vorbe, prin care aproape că 
se auzea cum ţiuia ecoul acelui ce misterios şi inexplicabil care este poezia 
adevărată. Materia primă a unor astfel de exerciţii spontane putea să fie furnizată 
de orice poet, fie el mare sau chiar câte unul mărunt, dar statistic, cred, 
predomina Eminescu, la masa mea de brad, mai suna-vei dulce corn, stelele 
scapără-n cale, la concurenţă strânsă cu Arghezi, glicină, tu, tu florile-ţi arunci, 
Niciodată toamna nu fu mai frumoasă/ Sufletului nostru bucuros de moarte..., E 
pardosită lumea cu lumină/ Ca o biserică de fum şi de răşină... De departe-o văd 
venind/ Şi-aş dori să mi se pară, Şi-avea de toate: şi două pistoale, deşi nici 
Bacovia nu era departe; Blaga mai puţin sau chiar deloc şi astăzi am o explicaţie, 
nu ştiu dacă, într-adevăr, cea corectă: versul lui e şoaptă şi incantaţie, pentru 
rostit cu glasul gândurilor sau chiar în tăcerea de dincolo de acesta. În schimb, 
era Topîrceanu, nu neapărat pentru valoarea poeziei lui, care era cât se poate de 
corect apreciată, ci pentru un vers sau altul, cu o anume sclipire particulară, de 
preferinţă Pe trotuar, alături, saltă/ Două fete vesele./ Zău că-mi vine să-mi las 
baltă/ Toate interesele. În schimb, Coşbuc lipsea cu desăvârşire, în ordinea 
citatelor aş zice pozitive, pe care, însă, Baconsky îl cita, când se ivea ocazia, ca 
exemplu hilar:  

În redută numai lei; 
Uite-i, mă, başibuzucii, 
Eu de-aici le-aud papucii! 
Cine mi-e? Vrun Strâmbă lemne? 
Cică şi mai şi, pesemne, 
Unul Ciaca-Paca-bei. 
Dar era destul de frecvent Beniuc şi nu neapărat pentru prestigiul funcţiei 

sale de atunci, cât pentru ceea ce era valoros în poezia lui mai veche: Cofetăria 
mică, modestă, ne primea..., Când voi lovi o dată eu cu barda... Mai era George 
Lesnea, ca traducător al lui Esenin, cineva îl adusese pe Urmuz, poate chiar eu, 
care îi învăţasem pe de rost fabula, din Cursul de poezie al lui Călinescu. Era 
singurul poet raportabil, într-un fel, la avangardism, care era citat; Fundoianu era 
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foarte apreciat pentru cărţulia lui de Privelişti, dar nu-mi aduc aminte să fi fost 
citat: pe fragmente, aproape că nu se pretează, iar câte o poezie întreagă nu era 
în spiritul exerciţiului. De altfel, era o epocă în care poeţii de la Steaua nu prizau, 
cum spuneau ei, avangardismul, mai ciupindu-l chiar prin unele note critice, ca pe 
un exerciţiu steril şi, în orice caz, limitat. În schimb, se practica aproape un fel de 
cult pentru Pillat; nu numai cu pastelurile lui dense, dintre care preferat era cel 
care începe cu Tot mai miroase toamna a tămâios şi coarnă, pe care mi-l 
recitase şi mama, dar mai ales Aici venea pe vremuri..., pe care Baconsky ne-o 
amintea mereu, recitând-o, uneori, în întregime. 

În aceste condiţii, se poate presupune ceva ca un fel de experiment, pe care 
eu însumi l-am încercat, în minte şi nu o singură dată: să zicem că cei patru 
poeţi, A.E. Baconsky, Aurel Gurghianu, Victor Felea şi Aurel Rău, „bătrânii”, cum 
le spuneam noi, Leonida Neamţu, cum am spus, fiind un caz particular, n-ar fi 
intrat în literatură sub formula în care au intrat, ori ar fi încetat să mai facă acel fel 
de literatură, pe care o făceau în acei ani, ce s-ar fi întâmplat? Evident, în primul 
rând, textele respective n-ar mai fi văzut, cum se spune, lumina tiparului, n-ar mai 
fi existat, iar acum n-ar mai fi povara care atârnă de numele lor, dacă este să fie 
considerată o povară. Apoi, ce s-ar mai fi întâmplat? Pentru mine este la fel de 
evident că, în această eventualitate, paginile respective din Almanahul literar şi 
din primii ani ai revistei Steaua, care ar fi continuat, totuşi, să apară, ar fi conţinut 
alte texte. De ce spun că aceste publicaţii ar fi apărut, totuşi? Pentru că ştiu 
istoria primei dintre ele, Almanahul literar, de la care a pornit totul. 

Această istorie îl are ca erou, ca să zic aşa, pe poetul Miron Radu 
Paraschivescu, în împrejurări care, în mare, ar fi cam acestea: în perioada 
respectivă, adică pe la sfârşitul lui 1949, Miron Radu Paraschivescu, un scriitor 
apropiat, pe atunci, partidului comunist, a fost trimis, cu sarcină de partid şi, se 
pare, cu un fel de autorizaţie scrisă, oficială, în acest sens, să înfiinţeze o 
publicaţie la Oradea, pentru a marca graniţa de vest a culturii române în acea 
perioadă tulbure, imediat următoare acordurilor de pace, încheiate la Paris, în 
1948, prin care au ajuns să fie restabilite vechile frontiere apusene ale României. 
În drum spre Oradea, destinaţia sa, autorul Cânticelor ţigăneşti s-a oprit, probabil 
pentru câteva ore, la Cluj, unde avea câteva cunoştinţe şi, se pare, chiar mai mult 
decât ceea ce se înţelege, în mod obişnuit, prin acest termen. În orice caz, cele 
câteva, probabil, ore de interludiu clujean s-au lungit în câteva zile şi, cu această 
ocazie, cunoştinţele sau prietenii lui clujeni l-au convins că în primul rând Clujul ar 
avea nevoie de o publicaţie culturală românească, un fel de nou descălecat, ceva 
în genul celui al lui Cezar Petrescu şi Gib Mihăescu, de după unirea din 1918, 
care au înfiinţat, aici, Gândirea. Aşa a fost să apară Almanahul literar care, 
treptat, a început să atragă în jurul unei noi reviste pe scriitorii clujeni; şi pe cei 
mai în vârstă, afirmaţi şi până atunci în literatură, în frunte cu Emil Isac, el însuşi 
apropiat de stânga politică, dar şi pe cei tineri, dintre care unii erau abia proaspăt 
studenţi sau chiar elevi, ca Dumitru Micu, Ion Brad, Aurel Rău, Aurel Gurghianu, 
dar şi Iosif Pervain şi Mircea Zaciu, de la facultate, A.E. Baconsky, Victor Felea 
sau D. Vatamaniuc, care semna literatură cu pseudonimul Dumitru Drumaru, sau 
fostul cerchist Cornel Regman, care semna şi el cu pseudonim: Dan Costa 
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Ei bine, continuând aşa-zisul experiment, întrebarea este: ce s-ar fi întâmplat 
dacă aceştia, dar mai ales cei numiţi mai înainte: A.E. Baconsky, Aurel 
Gurghianu, Victor Felea, Aurel Rău, n-ar fi, cum se spune: aderat? Răspunsul mi 
se pare simplu şi tot atât de evident: locurile lor ar fi fost ocupate, şi încă cu mult 
sârg, de unii din pletora consistentă de aspiranţi la literatură, la literatura nouă, 
care umpleau cenaclurile vremii şi băteau de zor la porţile afirmării prin oricare 
din mijloacele pe care le ofereau timpul şi locul.  

Cum am spus, frecventasem cenaclul filialei Uniunii Scriitorilor; îi cunoşteam 
destul de bine pe aceşti pretendenţi; ştiam cât plătesc, vorba tatălui meu. 
Veleitari de diferite vârste, formaţii şi condiţii: foşti şi actuali muncitori, unii ajunşi 
chiar activişti mărunţi; viermuiala măruntă de publicişti de ocazie pândind orice 
prilej să-şi vadă numele tipărit într-o publicaţie, cu atât mai mult una literară, încât 
ceea ce se poate numi literatura tipărită, într-un anumit sens, literatura română a 
Clujului de atunci ar fi arătat cu totul altfel. 

Pe lângă toate acestea, ca să se înţeleagă mai corect ceea ce se numeşte, 
îndeobşte, aderare şi a fost numit, uneori, chiar trădare, trebuie puşi în calcul şi 
alţi factori importanţi care, în cazul particular al revistei Steaua din acei ani, mi se 
pare că îşi au semnificaţia lor. A fost, mai întâi, exemplul şi, mai ales, influenţa 
Bucureştiului, capitala, între altele, a literaturii române, cum fusese de câteva 
bune decenii. Acolo, fiecare din cei care hotărau programul şi destinul revistei din 
Cluj, dar în primul rând poetul Baconsky, ajunseseră să stabilească numeroase 
şi importante relaţii. Aurel Rău, dar şi Victor Felea, apucaseră un an sau doi din 
ceea ce se numea, pe atunci, şcoala de literatură şi mai ales primul dintre ei 
stabilise unele legături de amiciţie cu câţiva colegi de generaţie. În capitală se 
constituise, în acei ani, o destul de restrânsă dar activă colonie ardeleană, cu 
Tiberiu Utan, fraţii Luca, Remus şi Ştefan, şi Ioanichie Olteanu, fostul cerchist 
care a făcut, cum se spunea, vira spre comunişti, iar, mai târziu, Titus Popovici, 
Francisc Munteanu, Ion Horea şi Ion Brad, la care se adăugaseră bănăţenii Petru 
Vintilă şi Toma George Maiorescu. A.E. Baconsky, în schimb, se orientase spre 
gruparea pe care el o numea a tacticienilor, intelectualii evrei dintre care cei mai 
apropiaţi îi erau cuplul Veronica Porumbacu şi Mihail, căruia i se spunea Milo, 
Petroveanu. De o vădită şi declarată orientare spre stânga politică, ei erau, ca şi 
Ov. S. Crohmălniceanu şi Paul Georgescu, dar chiar ca şi tartorele oficial al 
literaturii, Leonte Răutu, căruia i se spunea Papa, fratele prozatorului Ion 
Călugăru, persoane cât se poate de instruite, cititori frecvenţi de literatură bună, 
îndeosebi franceză, dar informaţi şi în alte domenii, care, însă, îşi afirmaseră clar 
opţiunea politică, mai mult: făcuseră, din aceasta, o armă de afirmare personală. 
Toate acestea se petreceau în condiţiile favorizante, cu o însemnată pondere în 
această opţiune, ale orientării unei anumite părţi a intelectualităţii mondiale, în 
deosebi a celei franceze, în anii de după război. Pe harta strategică a frontului 
intelectual mondial de atunci figura, mai întâi, conturul vast al opţiunii generale de 
stânga, opusă categoric dreptei compromise şi, în bună parte, prăbuşite; 
Uniunea Sovietică, forţa ei politică şi, mai ales, militară se constituise într-unul din 
cei doi poli de putere ai lumii iar autoritatea ei se răsfrângea asupra acestei 
orientări de stânga; partidul ei comunist, pe de o parte, Cominternul, în scădere 
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treptată de acţiune şi influenţă, pe de altă parte, erau principiile active ale acestui 
pol; partidele comuniste occidentale, în special cel francez, dar şi cel italian, se 
bucurau de o autoritate activă. Alegând stânga, acea parte a intelectualităţii 
apusene care optase în acest sens se situa, vrând nevrând, sub incidenţa 
acestor trasee de putere şi influenţă. Cum avea să o dovedească cursul istoriei, 
era o situaţie de moment, o anumită etapă a acelei mai vaste desfăşurări 
strategice. Alegând ceea ce au ales, tinerii, pe atunci, intelectuali din jurul revistei 
Steaua aveau nu numai exemplul unor personalităţi de talia şi, mai ales, 
rezonanţa unor Aragon sau Sartre, dar şi un fel de solidaritate literară cu nume 
precum Pablo Neruda, Nicolas Guillen, Nazim Hikmet, Rafael Alberti, ca să nu 
mai vorbim de prestigiul postum, încă viu, al lui Maxim Gorki sau Vladimir 
Maiakovski. Era constituit şi funcţiona, pe atunci, un anume front literar mondial, 
din care făceau parte forţe reale şi recunoscute. S-ar fi putut spera afirmarea 
într-o formulă literară validată şi pe plan internaţional. Mai ales că era formată şi 
funcţiona ca atare un fel de aristocraţie a spiritului în care mai ales factura cu totul 
particulară a personalităţii lui Baconsky se potrivea de minune. 

[…] 
Fiecare centru cultural mai răsărit avea predispoziţia de a-şi forma şi cultiva 

câte o astfel de falangă tânără, iar la Cluj, odată cu apariţia revistei Tribuna, care 
şi ea are povestea ei, şi, mai ales, cu venirea lui Dumitru Mircea, se intenţiona, cu 
insistentul concurs al autorităţilor locale de partid, constituirea acestui un fel de 
front, în opoziţie evidentă şi manifestă cu gruparea de la Steaua, în jurul căreia 
începeau să se contureze şi să se adune suspiciuni şi chiar calificative de 
cosmopolitism, evazionism, apolitism, intimism şi altele. Prozatorul Dumitru 
Mircea, cel mai tânăr laureat al premiului de stat cu unul din primele, dacă nu 
chiar primul roman românesc despre colectivizarea agriculturii, Pâine albă, 
dăduse un sens manifest şi accentuat partinic neaoşismului său zăftos şi adesea 
clamoros, de nuanţă ardeleană, chiuind ţâpurituri moroşeneşti, deşi era originar 
de pe Câmpie, de pe la Sărmaş, cu cuţitul în dinţi, pe la partea finală a întrunirilor 
tovărăşeşti, spre marea încântare a tovarăşilor. Tot el era cel care se bătea cu 
pumnul în piept, la propriu, lăudându-se că este copilul partidului şi că a fost 
crescut şi educat de partid; călca apăsat, cu toată talpa, de parcă ar fi purtat 
opinci şi ar fi călcat pe brazda proaspăt întoarsă şi vorbea cu apăsat accent 
ardelenesc, râzând şi bătându-se pe burtă cu tovarăşii de la partid, în vreme ce 
poetul A.E. Baconsky, cu doamna lui, erau mereu eleganţi, distinşi şi frumoşi, el 
cu costume din stofă fină, cusute la Domi, renumitul croitor artist al oraşului, 
arătând şi comportându-se întocmai ca unii din acei burjui şi domni pe care 
proletariatul îşi luase sarcina de a-i mătura de pe scena istoriei. 

 
Cadenţe finale 
Primul congres al scriitorilor a avut loc în iunie 1956. Ceea ce aş putea numi 

cu un termen general metamorfozele de la Steaua, începute oarecum timid, încă 
de prin 1954, şi continuate într-un crescendo destul de lung şi treptat, au 
cunoscut, în vara lui 1958, odată cu numărul jubiliar, punctul lor de vârf, după 
care a urmat un declin prelungit şi nu tocmai constant, cu destule fluctuaţii, de un 
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sens sau altul, pentru ca revista să intre, apoi, în epoca post Baconsky. Din 
ianuarie 1959, numele lui nu mai figura în caseta tehnică a revistei, iar în toamna 
aceluiaşi an mobila din apartamentul de deasupra librăriei a fost transportată la 
Bucureşti, pe strada Dionisie Lupu, unde s-a instalat poetul cu Doamna Clara. 
Dar despărţirea lui definitivă de revista pe care el o întemeiase şi o gândise s-a 
produs abia câteva luni mai târziu, odată cu memorabila şedinţă de la comitetul 
regional de partid, când a avut loc, pe de o parte, dezicerea publică a redactorilor 
revistei de fostul lor conducător şi mentor, iar, pe de alta, atacul frontal şi decisiv 
al oponenţilor lui clujeni coalizaţi. 

La primul congres al scriitorilor participaseră, în calitate de delegaţi, cei patru 
poeţi ai revistei, A.E. Baconsky, Aurel Rău, Aurel Gurghianu şi Victor Felea, dar 
şi criticul George Munteanu. Leonida Neamţu şi D.R. Popescu au fost în calitate 
de invitaţi şi au povestit, între altele, nu prea multe, de altfel, că înainte de 
deschiderea lucrărilor a fost un moment impresionant, dar nu de natură oficială, 
atunci când, intrând în sală poetul Ion Vinea, cu statura lui elegantă binişor atinsă 
de bătrâneţe, poeţii de la Steaua s-au ridicat în picioare, în semn de salut 
respectuos. Altceva n-au prea povestit cei doi, decât la modul general, că au fost 
lupte mari. Nici poeţii şi nici George Munteanu n-au fost mai darnici în amănunte, 
formula generală care circula în redacţie fiind că au făcut o figură frumoasă, cu 
atacurile lor la adresa poeziei învechite, sau cam aşa ceva; şi doar atât. 

E drept că am citit intervenţiile lor, reproduse în Gazeta literară, dar cam 
fragmentar, după cum fragmentar fuseseră reproduse cea mai mare parte a 
lucrărilor congresului, în afară de rapoartele şi materialele oficiale. Cât timp 
evenimentul a fost proaspăt, semnalele care venea erau amestecate, 
amestecate între ele şi amestecate cu mult material eterogen sau amorf. Poate 
din această cauză, poate şi din altele, precum un interes slab sau comoditatea 
de care destul de des am ocazia să fiu învinuit sau să mă învinuiesc singur, pe 
drept cuvânt, am avut multă vreme o idee destul de vagă şi de ceţoasă despre 
acest eveniment. Este drept, văzusem volumul cu lucrările congresului, tipărit 
prompt şi apărut până la finele lui 1956, anul congresului, dar n-am crezut că mă 
poate interesa şi l-am ignorat. 

L-am ignorat până târziu, pe la începutul anilor 60, când mi-a căzut în mână 
întâmplător, absolut întâmplător, şi, într-o clipă de plictiseală, am început să-l 
răsfoiesc. Trecând atâţia ani, aveam alte cunoştinţe, despre oameni şi 
împrejurări, alte experienţe, mai multe şi felurite, încât puteam vedea lucrurile, 
chiar şi cele din spaţiul literar, mai nuanţat şi mai pe adâncime, în conexiunile şi 
substratul lor. După câteva pagini şi paragrafe, răsfoite şi citite pe diagonală, 
m-am lăsat prins.  

[…] 
Raportul oficial la congres a fost susţinut de Mihai Beniuc, secretarul general 

al Uniunii Scriitorilor, iar corapoartele, pe genuri literare, în ordine, de Petru 
Dumitriu, pentru proză, Dan Deşliu, pentru poezie, Paul Georgescu, pentru 
critică, Mihail Davidoglu, pentru dramaturgie, Nagy Istvan, pentru literatura 
minorităţilor naţionale, Alexandru Balaci, pentru traducerile literare şi Marcel 
Breslaşu, pentru literatura pentru copii şi tineret. Dintre coraportorii oficiali la 
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congres, numai Petru Dumitriu şi Alexandru Balaci se referiseră la adevărate 
probleme de estetică; cel din urmă, creionând un fel de hartă a interesului pentru 
traduceri, la noi, iar celălalt, încercând un fel de teorie a realismului contemporan, 
în raporturile lui cu naturalismul, sprijinit pe repere din literatura română dintre 
cele două războaie, dar şi pe marele realism universal, din care citează nume 
precum Dickens, Balzac, Zola, Flaubert, dar şi Dos Passos, Hemingway, James 
Joyce. Cât priveşte mesajul prozei noastre contemporane, coraportorul încearcă 
să-l definească astfel, în final: „În aceste cărţi găsim oameni abia schiţaţi sau 
desenaţi cu un meşteşug matur, întâmplări uneori încâlcite, alteori dramatice, 
care trebuiesc citite de oricine vrea să cunoască poporul acesta în perioada de 
trecere spre socialism. Numai că aici defectele artistice sunt mai frecvente, zgura 
este amestecată cu metalul nobil; sunetul nu are încă acea plinătate şi puritate 
care să trezească ecoul veacurilor.” 

Dan Deşliu, în coraportul său despre poezie, dar şi ceilalţi vorbitori, poate cu 
excepţia bătrânului Sadoveanu, care a rostit câteva fraze de circumstanţă, uşor 
încălzite de marea lui experienţă de cuvântător, s-au păstrat, cu toată avalanşa 
de cuvinte şi fraze, în limitele stricte ale unei problematici strict politice, cu temele 
ei principale: rolul conducător al partidului şi partinitatea literaturii. Ceea ce 
rămânea fascinant, însă, o fascinaţie din direcţia monstruosului, dacă nu chiar a 
oribilului, era desfăşurarea unor adevărate furtuni de accente retorice, când un 
scriitor sau altul îşi proclama adeziunea sa la politica partidului, totala 
subordonare rolului conducător al acestuia, sau când declanşa diatriba împotriva 
unor adversari aflaţi pe tabla de şah pe care se juca atât şansa fiecăruia de a 
rămâne în literatură cât şi aceea de a înainta, în vreun fel, pe ceea ce i-am auzit, 
de atâtea ori, invocând: scara de valori a literaturii noastre. Fascinant, monstruos 
de fascinant a fost, mai cu seamă, spectacolul înfruntării dintre Zaharia Stancu, 
director, pe atunci, al Gazetei literare, scriitor încununat de faima unui roman 
tradus în foarte multe limbi ale pământului, care, după expresia curentă în epocă, 
străbătuse cu sandale de aur meridianele şi paralele globului terestru, şi Ov. S. 
Crohmălniceanu, cea mai puternică autoritate critică a momentului. A fost ceva 
ca o luptă între un Hector şi-un Achile din alte vremuri, la care aproape toţi 
vorbitorii au simţit datoria să se raporteze şi care a arătat limpede, cui era dispus 
să vadă, că literatura nu mai era o joacă, un exerciţiu gratuit, ci că se disputau 
mize mari, mize capitale, dacă nu chiar cea mai mare şi mai importantă, miza 
existenţială ultimă. 

Descifrând această miză şi dimensiunile ei, ponderea ei specifică, am înţeles 
că locul unde se joacă ea şi de unde pornesc toate firele care se descâlcesc şi se 
prelungesc din ghemul încâlcit, ca nişte cozi de mii de draci, este unul singur şi 
precis, iar acest loc este Bucureştiul. Am înţeles că literatura şi şansa ei, literatura 
şi corolarul ei necesar, succesul, poate fi creaţie, poate fi inspiraţie şi chiar talent, 
poate fi multă frământare şi muncă, dar este, în primul rând şi până la urmă, un 
raport de putere. Iar puterea se decide la Bucureşti. Poţi să ai un vis de creaţie, 
poţi să-l porţi în suflet ca pe o comoară şi poţi să faci aşa ceva unde vrei pe harta 
ţării, la munte ca şi la mare, la câmpie ca şi la deal, la sat şi la oraş, ca şi în 
oricare din localităţile, fie ele mari sau neînsemnate, ale ţării, visul poate fi frumos 
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cât rămâne în stadiu de vis. Dar dacă vrei să-l pui pe hârtie şi să faci din el o carte 
şi, mai ales, dacă vrei să-i asiguri acestei cărţi măcar un dram de audienţă, înainte 
de a te gândi la succes, trebuie să te aranjezi, măcar într-un fel sau în altul, cu 
Bucureştiul. Care poate fi în mai multe chipuri faţă de năzuinţa naivă a unui biet şi 
naiv aspirant la afirmare şi apoi la glorie, în multe chipuri şi pe o scară destul de 
largă, între bunăvoinţa totală, cu braţele ei deschise şi cu zâmbetul larg, dar cu cine 
ştie ce ascuns într-o mânecă, sau la spate, o floare sau ascuţişul unui cuţit, o floare 
otrăvită sau un cuţit care caută la tine un capăt de mânecă, un colţ de stofă, ceva, 
pe care să-şi cureţe o urmă de sânge. 

Producerea literaturii încetase să mai fie micul meşteşug romantic al unui 
scriitor, care stă la masa lui de brad şi zgârie versuri sau proză, cu peniţa pe 
hârtie, în nopţi lungi, de trudă şi nesomn, apoi le face pachet şi le încredinţează 
unui editor sau tipograf, care-şi face meseria şi-i tipăreşte cartea. Literatura 
devenise o adevărată întreprindere, laborioasă, complicată şi rămuroasă, care 
era administrată de un grup de experţi birocraţi aleşi pe criterii politice şi numiţi în 
funcţii de organul politic al puterii; care, în exerciţiul esenţial al funcţiei lor, nu erau 
cu nimic deosebiţi de agenţii unei poliţii politice. Cartea, ca obiect fizic care 
materializează creaţia, aceasta ca fundament al unei cariere de scriitor, 
depindeau strict de decizia acestui organ. Iar sediul acestui organ era capitala. 
De acolo se exercita puterea de a face şi desface, ori aceea de a pune pe alţii, 
pe intermediari, să facă şi să desfacă, încât nimic nu se putea face şi desface, în 
sfera literaturii, ca şi în aproape toate celelalte sfere ale vieţii omului, decât prin 
voinţa sau acceptul acestei puteri. 

Iar a publica o carte şi mai multe, a fi scriitor, nu mai era ceva pur şi simplu. 
A fi scriitor însemna a te impune într-o ierarhie şi anume cât mai sus pe scara ei, 
dacă se poate cât mai sus, în orice caz, mai sus decât cei mai apropiaţi de tine şi, 
dacă se poate, chiar sus de tot. Tendinţa, aspiraţia, visul de a fi chiar cel mai sus, 
el, unicul, cel care-i domină pe toţi nu era ceva depărtat şi vag, încredinţat viitorului; 
dimpotrivă, era ceva actual, prezent, identificabil la unul sau la altul, pe care-l puteai 
recunoaşte dintre ceilalţi, îl puteai chiar numi: acesta este, aceştia sunt ei, cei care 
aspiră să fie, fiecare, să fie cel mai sus. Iar această aspiraţie, acest vis, nu era ceva 
neprecizat, ceva în general şi cu un conţinut vag şi abstract; conţinutul era destul 
de precizat, identificabil, şi el consta în cel puţin două aspecte: pe de o parte, era 
dominaţia, exerciţiul concret al puterii, conducerea celorlalţi, puterea asupra lor, 
subordonarea lor unei persoane fizice concrete, lui, celui mai puternic, unicului, el, 
care stă în vârful ierarhiei şi are toate firele şi frânele puterii în mâna lui. Pe de alta, 
el dispunea de şi dicta nu numai atributele şi componentele fizice, concrete, ale 
mecanismului birocratic al literaturii, dar înseşi orientarea şi conţinutul ei strict 
literar, linia ei, cum se spunea pe atunci, adică soluţiile artistice, dacă s-ar fi putut 
vorbi de aşa ceva, dar mai ales scara de valori, ierarhia concretă şi, dacă se putea, 
cât mai strictă, în care urma să fie dispuşi scriitorii şi de care depindea atât şansa 
publicării lor cât şi bunăstarea lor materială. Iar toate acestea se decideau acolo, 
sus, la Bucureşti; acolo fierbea cazanul acela frământat, din ale cărui tulburi 
procese se alegea el, acela, unicul.  
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Este drept şi, tot o dată, curios lucru!, curios şi drept, în acelaşi timp, că 

literatura părea să fi intrat, cumva de la sine, în altă zodie; aproape nimeni nu mai 
scria cum se scrisese prin anii 5o, nici poezie, nici proză şi nici critică. Modelul 
literaturii strict şi făţiş angajate, în acele forme rudimentare pe care cei de la 
Steaua le sancţionaseră drastic, fie în formulările lor teoretice, fie prin şfichiuiri 
ironice, era depăşit, mult rămas în urmă. Se lărgise vizibil şi orizontul cultural, atât 
spre literatura şi cultura română dintre cele două războaie, cât şi spre cele 
europene şi universale. Ar fi putut să pară că această deschidere de orizont 
venise oarecum de la sine, ca şi cum ar fi fost de demonstrat că se poate aşa 
ceva şi fără o insurecţie explicită, cum fusese cea iniţiată de Baconsky, dar, în 
realitate, nu era tocmai aşa. Un întreg complex de determinări diverse, externe şi 
interne, de o natură sau alta, adică strict politice, dar şi de natura mai ascunsă şi 
mai delicată a evoluţiei mentalităţilor, apoi fatala schimbare a generaţiilor, ca şi 
multe alte procese obscure şi componente şi perspective reactivate, precum 
factorul naţional repus în anumite drepturi, perspectiva istorică mai degajată, au 
făcut ca viaţa literară a anilor 60 să se desfăşoare în alte orizonturi. Se promova 
ceva ce poate fi numit un fel de libertate individuală în anumite condiţii şi limite. 
Înţelesul ei politic era că idealul comunist fiind întemeiat pe valori universale, mai 
mult, fiind un fel de corolar al acestor valori, orice individualitate cu adevărat 
creatoare are posibilitatea, tocmai prin puterea vizionară a talentului şi inteligenţei 
proprii, nu numai să se apropie de acest ideal şi să-l înţeleagă, dar mai ales să 
şi-l însuşească, să facă din el o dimensiune personală. Astfel definită, libertatea 
de creaţie oferea iluzia unor posibilităţi cvasi-nelimitate şi literatura acelor ani este 
mărturia acestei iluzii şi a posibilităţilor care s-au deschis din ea. 

Numai că, oricât de larg deschis ar fi fost orizontul cultural şi posibilităţile 
creatoare, nu era greu de surprins că dispoziţia forţelor efective rămăsese 
aceeaşi, că strategia lor de ansamblu nu se modificase. Aveam să constat, pe 
viu, cum se spune, acest lucru în anul 1964, cu ocazia acelei proclamaţii de 

Virgil Ardeleanu, Mircea Tomuş, Vasile Sălăjan, Ion Arcaş, Petru Poantă, Horia Bădescu 
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independenţă faţă de Moscova a partidului comunist de la noi, iniţiată de 
Gheorghiu-Dej cu un an înaintea morţii sale. 

După obicei, la Cluj, s-a organizat o manifestare largă de partid, un fel de 
plenară lărgită, la Casa de Cultură a Studenţilor, peste drum de Biblioteca 
Universitară. Ceea ce a fost cu totul nou, încă de la începutul acestui eveniment, 
a fost muzica de fond, cu care erau aşteptaţi invitaţii şi care i-a purtat, pe ritmurile 
ei săltăreţe, până la prima frază de deschidere a lui, şi care nu era altceva decât 
cea mai pură muzică americană, de tip country. După raportul susţinut de Maxim 
Berghianu, care era prim-secretarul comitetului regional, pe masa la care fusese 
prezidiul au fost lăsate mai multe foi albe, pe care invitaţii puteau să-şi lase 
semnătura de adeziune le tezele plenarei. Ei bine, la Cluj, în aceleaşi ritmuri de 
muzică country, s-a format, de îndată, un şir gros, ca o „coadă la ceva”, de 
doritorii să-şi pună semnătura pe document, şir din care nu a lipsit nici unul din 
cei care au „înfierat”, cum se spusese în epocă, devierile cosmopolite şi 
evazioniste de la revista Steaua condusă de Baconsky. 

Cam acestea erau gândurile mele, pe-atunci, când încă eram îmbătat, ca 
de-o apă rece, de visul creaţiei, iar gândurile acestea îmi transmiteau ceva ca un 
frison care aproape că atingea marginile aburoase ale acestui vis. Le atingea, 
cum o pală de vânt atinge luciul unui lac, şi stârnea uşor mici creţuri, ceva ca o 
înfiorare transmisă unei oglinzi lichide. 

 
(din romanul Aripile demonului, volumul 3, 2011) 
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VIRGIL MIHAIU 

 

BINECUVÂNTAREA PRIN 

STEAUA 
 
Unul dintre privilegiile (puține, dar 

esențiale) pe care mi le-a acordat 
Providența constă în îngăduința de a 
participa la destinul revistei de cultură 
STEAUA. E drept că așa ceva nu fusese 
posibil sub totalitarism, însă imediat 
după răsturnarea blestematului regim, 
visul nutrit din fragedă adolescență mi se 
împlini: la începutul anului 1990 fui 
cooptat în mult-râvnita redacție. Un 
calcul rezumativ arată cam așa: în 
evidențele istoriei literare, etatea vene-
rabilei publicații clujene se socotește 

începând din 1949. Doi ani mai târziu, veneam pe lume și eu, în aceeași urbe. În 
1970, chiar în luna când îmi susțineam examenul de bacalaureat, avui onoarea de 
a debuta cu versuri în paginile Stelei. În continuare, „voluntariatul” meu de asiduu 
colaborator al revistei a durat două decenii, urmat fiind de aproape trei decenii de 
prezență efectivă în caseta redacțională.  

Ar fi judicios de rememorat câteva premise ale acestei conviețuiri intelectuale, 
spre care aspirasem din tot sufletul și pe care am cultivat-o cu abnegație. Era 
imposibil să rămân insensibil la forța de atracție a unei instituții prin care Clujul 
jucase un rol decisiv în salvgardarea literaturii noastre din tenebrele stalinismului. 
Înainte de a înțelege scrisul frumos în sens literar, eu îl percepusem în sensul său 
literal. Din timpurile imemorialei copilării fusesem acaparat de pasiunea pentru 
literele frumos configurate. Abia în zilele noastre, când scrisul de mână e utilizat tot 
mai rar și mai neglijent, am realizat că făcusem parte din ultimele generații care 
aveau încă în programa școlară ore de caligrafie. Interesul meu față de procesul 
scrierii și tot ceea ce-l înconjoară (hârtie, ustensile − toc, peniță, cerneală − sau față 
de paginile tipărite, devenite modele demne de admirat și... de imitat etc.) s-a 
înfiripat din perioada preșcolară. Refuzasem să merg la grădiniță, așa încât aveam 
timp suficient pentru a mă deda plăcerii de a desena literele, de a le face să 
semene cât mai mult cu cele din cărți sau reviste, de a le „standardiza”, astfel încât 
să aibă un aspect cât mai „tipografic”. Retrospectiv privind lucrurile, cred că aceea 
a fost prima mea acțiune conștientă de autoperfecționare. Pare-se că îmi oferea 

Adrian Papahagi, Ion Pop, Virgil Mihaiu, 
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mai multe satisfacții decât banalele jocuri copilărești, și reușea chiar să concureze 
genuina mea înzestrare fotbalistică. Cert este că am perseverat pe linia aceasta, 
ajungând ca principala mea activitate ‒ complementară obligațiunilor școlare din 
gimnaziu și liceu ‒ să fie conceperea unor reviste scrise de mână. Din 1963 până 
în 1970, când am intrat la Facultate, am redactat și paginat nenumărate asemenea 
publicații într-un singur exemplar (nici urmă de xerox, pe atunci!). Ulterior aveam să 
văd ceva similar când l-am vizitat acasă pe „ingeniosul bine temperat”, 
inconfundabilul prozator Mircea Horia Simionescu, pasionat alcătuitor de reviste 
manuscrise ca licean (e drept că el avea și aliați, de talia unor Radu Petrescu, 
Costache Olăreanu, Tudor Țopa). 

Asemenea premise de ordin individual erau stimulate de existența unei reale 
tradiții în materie de reviste culturale – tradiție ce conferă prestigiu acestei forme de 
manifestare a vieții intelectuale și pe care România avu înțelepciunea să o mențină 
vie până în prezent. Din unghiul meu de vedere, personalitatea providențială 
pentru Steaua rămâne aceea a literatorului Aurel Rău. Să nuanțez: pentru mine, o 
revistă integralmente interesantă este aceea al cărei conținut se îmbină cu o 
înfățișare demnă de a fi păstrată în biblioteca personală. În genere, chiar publicații 
culturale dintre cele mai importante sunt preocupate exclusiv de nivelul intrinsec al 
textelor, optând adeseori pentru un aspect funcțional sau neutru. Din spațiul 
românesc e suficient să ne amintim cazurile prestigioaselor Viața Românească sau 
Familia, care preferă să-și etaleze conținutul literar-ideatic în stare pură, 
limitându-se la un aspect grafic similar publicațiilor de profil științific. Mensualul 
clujean Steaua a funcționat într-o formulă similară până în 1970 (anul admiterii 
mele la Universitate). Atunci s-a produs o cotitură decisivă în destinul acestei 
publicații-stindard a literelor transilvane. Redactorul-șef, Aurel Rău, poet și om de 
spirit cu vaste orizonturi, era totodată un fin apreciator al belle-artelor (în paranteză 
fie zis, deținea o impresionantă colecție de icoane pe sticlă, pe care reușisem s-o 
vizitez, grație demersurilor vechiului meu amic, medicul Romulus Joca). Profitând 
de efervescența prea scurtei perioade de liberalizare a regimului politic 
(aproximativ 1964-1971), domnul Rău a decis să modifice radical aspectul revistei. 
Pentru aceasta a apelat la inspiratul grafician Octavian Bour. Opțiunea se dovedi a 
fi salutară. Mi-a rămas vie în amintire senzația bulversant-admirativă pe care am 
trăit-o atunci când am descoperit – în vitrina unei tutungerii de pe strada Horea, 
vizavi de Facultatea de Litere – prima copertă a noii serii a Stelei. Fusese 
concepută de Octavian Bour la modul aproape șocant, din litere purpurii, ireverent 
amplasate pe un fond negru-compact. Ceva realmente singular pe standurile de 
presă ale epocii. Începând de atunci, fiecare nou număr al revistei Steaua arăta 
atât de bine, încât nu puteam concepe să nu-l adaug colecției mele. Irina Petraș, 
zâna cea bună a filialei USR Cluj, a exprimat foarte bine ceea ce simt eu însumi 
referitor la venerabilul periodic: „Fiecare nouă apariție a Stelei este o sărbătoare!”  

Realitatea e că Steaua a fost și rămâne un reper esențial al trecerii mele prin 
această lume. O lume din ce în ce mai zbuciumată, mai spasmodică, în care 
asemenea oaze de reculegere întru frumos sunt o nesperată binecuvântare. Din 
fericire, avui parte de amiciția și colegialitatea (e drept, uneori amnezică) a literaților 
ce s-au perindat prin sediile redacției, încă de pe când îmi duceam dactilogramele 
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spre publicare pe strada Horea, la câțiva pași de Facultatea unde eram student. 
Mă abțin de la riscanta tentativă de a-i menționa pe toți, dar – evident – pe atunci 
mă întrețineam preferențial cu aceia ce fuseseră preluați direct din întâia promoție 
echinoxistă, grație intuiției valorice și abilităților diplomatice ale domnului Rău (Aurel 
Șorobetea, Adrian Popescu, Petru Poantă, Eugen Uricaru). Devenit redactor în 
1990, am lucrat vreo doi ani în birourile de pe colțul de la etajul I al edificiului 
Finanțelor. Apoi am participat la acțiunea de relocare a redacției în două camere tip 
vagon din curtea Consiliului Municipal (clădirea vechii Primării), pentru ca ulterior 
Steaua să-și afle un sediu ultracentral, în „spațiul literelor”, alături de birourile 
Uniunii Scriitorilor și ale revistei Tribuna. Locație adecvată, semnalată prin inscripția 
Mezzanin din somptuoasa clădire situată vizavi de Hotelul Continental (ex-New 
York).  

Pe parcursul ultimelor trei decenii, beneficiind de o libertate de expresie în 
radical contrast cu era cenzurii etatizate, revista și-a continuat parcursul ghidat de 
ideea menținerii statutului de excelență acumulat în lunga-i existență. Steaua și-a 
consolidat valoarea referențială pe firmamentul literelor române, atât sub 
conducerea lui Aurel Rău (a cărui longevitate în postura de lider de publicație e 
demnă de Cartea Recordurilor), cât și în anii din urmă, când locul său a fost preluat 
de bravii literatori Adrian Popescu și Ruxandra Cesereanu. Probabil că asemenea 
performanțe de anduranță ar fi fost imposibile fără cultivarea unei persistente 
concordii redacționale, precum și a unor raporturi de civilitate față de orgolioșii 
actanți ai vieții literar-culturale. Cred că asta explică și modul firesc în care s-au 
derulat, la Steaua, tranzițiile de la o generație scriitoricească la alta, proces 
evidențiat cu pregnanță de filiațiunile Constantin / Victor Cubleșan și Ioan / Vlad 
Moldovan. Soarta mi-a permis să întrețin relații cordiale atât cu Aurel Gurghianu, 
Leonida Neamțu, Virgil Ardeleanu, Viorel Cacoveanu sau T. Tihan, cât și cu 
redactorii Stelei din anii 2000 − Ruxandra, Constantin Cubleșan & fiul, Vlad, Radu 
Toderici, Ioan Pop-Curșeu, Alex Goldiș. 

Nu pot estima dacă evlavia mea intimă pentru acest refugiu întru stabilitate 
numit STEAUA era percepută ca atare de către cei din jur. Arta cuvântului scris e 
una a penumbrei. Indicibilele jubilări pe care le trăiam ori de câte ori îmi apărea 
vreun text în paginile revistei nu mi le manifestam exuberant, cum sunt celebrate 
succesele sportive, deși intensitatea lor era comparabilă. E drept că, în haosul 
mediatic post-totalitar, consecvența mea principială de a promova binele și 
frumosul prin cultură putea părea vetustă. Totuși, scripta manent (cu varianta sa 
bulgakoviană: manuscrisele nu ard). Sper ca sutele de colaborări pe care le-am 
conceput pentru Steaua (poeme, cronici literare, eseuri, traduceri, grupaje 
tematice, editoriale, rubrici personale) să lase o bună impresie celor ce vor avea 
bunăvoința de a le cerceta, chiar și după înhumarea autorului lor.  

De asemenea, oricât de discret se va fi întrevăzut, am pledat întotdeauna 
pentru recunoașterea și protejarea tezaurului reprezentat de revista noastră, atât în 
context transilvan, cât și pentru cultura română în genere. În fond, fericitul mariaj 
dintre conținut și formă realizat prin Steaua părea a fi o stilizare în plan publicistic a 
însuși echilibrului vieții intelectuale, prin care metropola culturală a Transilvaniei și-a 
menținut demnitatea chiar și în timpuri de restriște. Cu alura sa elegantă, revista 
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putea fi arătată fără complexe în cele mai exigente medii culturale din străinătate. 
De aceea, unul dintre punctele forte ale bibliotecii române pe care, susținut de 
directoarea adjunctă Anca Doina Milu-Vaidesegan, am înfiripat-o la Institutul 
Cultural Român din Lisabona, fu o colecție a revistei clujene (al cărei nucleu îmi 
fusese dăruit, chiar la fața locului, de către expertul în românistică Daniel 
Perdigão). De altfel, oriunde pe Glob am dus exemplare din Steaua, succesul a 
fost instantaneu, iar reacția spontană s-a datorat, nu în ultimul rând, aspectului 
revistei – adjuvant esențial pentru diplomația culturală a țărilor ce nu au ca limbă 
oficială un idiom de amplă difuziune. Pe o asemenea bază am inclus în Steaua 
grupaje de texte preluate de la colocviile pe care le organizasem la ICRL cu ocazia 
unor semnificative aniversări: Lucian Blaga, la șapte decenii după ce îndeplinise 
funcția de ambasador al României în Portugalia, între 1938-39; centenarul nașterii 
lui Mircea Eliade (atașat de presă la Legația României între 1941-1944); 60 de ani 
de la nașterea și 10 ani de la moartea lui Marian Papahagi, eruditul fondator al 
studiilor universitare luso-braziliene în țara noastră. Materialele fură ilustrate, după 
caz, cu fotografii din timpul colocviilor şi cu reproduceri ale documentelor din arhiva 
Ministerului Afacerilor Externe al României. 

Nu exagerez afirmând că aspirațiile mele de a contribui la creșterea culturii în 
cadrul căreia m-am născut s-au împlinit, în mod decisiv, printr-o veritabilă simbioză 
existențială cu organismul spiritual numit Steaua. Aci mi s-a oferit și susținerea 
necesară pentru materializarea unui vis al comunității jazzistice române: paginile 
Jazz Context constituie unica rubrică apărută neîntrerupt începând din 1990, scrisă 
în română și dedicată acestui gen elevat de muzică. Ca reprezentant al României 
în colegiile redacționale ale principalelor publicații de specialitate de pe Glob, Jazz 
Forum și Down Beat, eram conștient că acest domeniu e unul al afirmării superiore 
a culturilor naționale. În ultimul sfert de secol am fost cooptat în juriul Down Beat 
Jazz Critics’ Poll, ce stabilește anual ierarhiile mondiale ale genului. Când ele văd 
lumina tiparului, în fiecare lună august, numele juraților sunt însoțite de cele ale 
periodicelor unde activează; citez doar câteva, din lista ultimei ediții: DB, The New 
York Times, The Wire, Billboard, Jazzthetik, The Washington Post, Jazz Forum 
Warsaw, Rolling Stone, Czech Radio, Jazz Japan, Radio&TV Portugal, All About 
Jazz, Cadence, USA Today, San Francisco Chronicle, The Wall Street Journal, 
Jazzwise, Village Voice, The Christian Science Monitor, All About Jazz Italy, Jazziz, 
The Boston Globe, Chamber Music America, Spirit of Jazz, NY Amsterdam News, 
Journal of Jazz Studies etc. În acest context, pe cât de prestigios, pe atât de 
concurențial, e o fericire să-mi văd an de an numele, însoțit de cele trei publicații la 
care am onoarea să colaborez cu regularitate în calitate de jazzolog: DB, Steaua / 
Jazz Context, JAM (Jazz Montenegro). E înălțător ca o realizare de calibrul Stelei 
(și, implicit, cultura română pe care o simbolizează) să fie recunoscută într-o 
asemenea onorantă companie.  

În situația pre-apocaliptică a omenirii actuale, acțiunea edificatoare a unei 
instituții precum Steaua rămâne exemplară. Convingerile luminos-creștine afirmate 
de Adrian Popescu atât în scris, cât și prin fapte, concordă cu rugăciunile mele 
înspre binele revistei, al celor ce o creează și al celor ce se împărtășesc din 
scintilațiile ei.   
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Prima pagină a Cuprinsului nr. 1 din 
1954 și salutul transmis Gazetei literare 
la înființare. 
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STEAUA 25 
 
Reproduc aici câteva saluturi adresate 
revistei Steaua la împlinirea unui sfert 
de veac de existență, saluturi apărute în 
numărul 12 din 1974. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constantin Noica 
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Mircea Zaciu  
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Nicolae Manolescu  
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Marian Papahagi 
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MIRCEA POPA 

 

DE LA „ALMANAHUL LITERAR” LA „STEAUA”  
 

Actul de la 23 august 1944 a fost, 
sub multe raporturi, începutul unei noi 
lumi. El a marcat fără doar și poate 
începutul ocupației sovietice și, odată cu 
ea, ruptura cu vechea lume burgheză. 
Multe din instituțiile cu tradiție au fost 
desființate sau au căpătat înfățișări noi. 
Oricum nu se mai putea gândi și acționa 
ca înainte, iar presa, ca factor ideologic 
și propagandistic de prim rang, a fost 
chemată să răspundă acestor noi 
imperative, impunându-i-se să slujească 
cu credință ideile marxist-leniniste, să 
contribuie la consolidarea unui stat nou 
aflat sub dominația proletariatului, a 
muncitorimii de fabrică, în frunte cu 
Partidul său Muncitoresc Român. Câțiva 
ideologici, precum Leonte Răutu, Iosif 
Chișinevski, Ana Pauker et comp. 
fuseseră ejectați de către Moscova spre 

a organiza și conduce lupta de clasă pentru instaurarea unui nou tip de societate, 
pentru care trebuia nimicită din temelii baza socială veche și întemeiată alta, cu 
factori proprii sau aserviți, proveniți din acei „tovarăși de drum” în stare să 
execute fără crâcnire ordine și ucazuri. Noile pârghii de conducere au fost 
reprezentate de Uniunea Patrioților, de ARLUS, de universitățile populare și 
școlile muncitorești care trebuiau să fie laboratorul de procreare a „omului nou”. 
În acest context, intelectualitatea, care reprezenta până atunci elita societății, a 
fost transformată într-o simplă anexă, cu atât mai inutilă, cu cât vechile teze și 
idei burgheze fuseseră create și susținute de ea și, ca atare, era acuzată și 
atacată în bloc, ca purtătoare de germeni străini, păgubitori. În curând ea a 
umplut închisorile, Canalul, și a fost „epurată” din universități și instituții științifice 
și culturale, eliminată din presă și ținută la respect prin programe de muncă total 
diferite modului ei acțiune. Acțiunea de amploare n-a ocolit nici școlile medii, dar 
nici universitățile sau Academia. O dată cu prăbușirea pilonilor de bază ai culturii 
și științelor umaniste, au fost sistate rând pe rând vechile cotidiene, 
hebdomadare, revuistica literară sau culturală, domeniu propagandistic prioritar, 
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căzut sub incidența unui control riguros, de cenzură și verificare. Au fost 
îngăduite doar în fiecare centru județean câte un organ al Regionalei de partid 
sau revista „Pentru patrie”, scoasă de Direcția Generală a Ministerului de Interne, 
cu sprijinul unor vechi gazetari cu idei de stânga sau cu redactori tineri, recrutați 
dintre cei mai devotați slujitori ai partidului. La Sibiu și la Cluj situația a fost 
aceeași. Revistele și ziarele au fost rând pe rând sugrumate, și chiar dacă liberalii 
(prin intermediul lui Al. Lapedatu), sau țărăniștii lui Maniu (prin Zaharia Boilă) au 
mai putut pompa ceva bani pentru a mai întreține câteva publicații, precum 
„România nouă” de la Sibiu, „Democratul” la Carei sau „Provincia” de la Craiova, 
ele au fost în curând obligate să depună armele. În locul lor au apărut alte 
publicații precum „România viitoare” condusă de Mihail Kernbach la Sibiu, sau 
„Curierul sportiv-cultural-informativ” de sub direcția lui T. Anton și Larian 
Postolache, în paginile cărora s-a dus la început lupta pentru noua democrație 
condusă de C. Daicoviciu, Emil Petrovici sau Al. Roșca pentru ca apoi ea să fie 
continuată, odată cu revenirea Universității acasă, la Cluj, de către ziarele clujene 
„Tribuna nouă” și „Lupta Ardealului”, ca organe de presă ale Regionalei de partid 
Cluj. În paginile acestor publicații au început să scrie și să se afirme o serie de 
scriitori ca Petru Moruțan, D. Cherejan, Ioanichie Olteanu, Ion Brad, Al. Căprariu, 
Victor Felea, Ion Oarcăsu, Ion Lungu, Aurel Gurghianu, Dumitru Mircea, Ștefan 
Pașca, Dumitru C. Micu ș.a., unii dintre ei îndoctrinați și reciclați la vestita Școală 
de literatură, care a servit drept carte de vizită pentru unii dintre redactorii noilor 
publicații socialiste. Anii 1945-1948 s-au consumat în astfel de împrejurări ale 
unui scris perfect îndoctrinat, așezat sub faldurile unui proletcultism învederat, și 
sub îndrumarea unor prime structuri organizatorice din câmpul gazetăresc sau 
scriitoricesc. Desigur că în lipsa vechilor reviste culturale și literare, care fuseseră 
desființate, inclusiv cele ale Astrei, considerată a nu mai fi la înălțimea noii bătălii 
în plină desfășurare, la un moment dat problema înființării unei reviste literare s-a 
pus tot mai acut. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât minoritatea maghiară, 
profitând de faptul că ea a fost găsită de către ocupanții sovietici la butoanele 
administrative din Transilvania, își păstrase o parte din publicații, iar numărul 
scriitorilor înscriși în noua formațiune de breaslă ajunsese aproape la două sute 
de tovarăși. Prilejul a fost dat de sărbătorirea în primăvara anului 1948 a 70 de 
ani de viață ai generalissimului I.V. Stalin, fapt care nu putea fi trecut cu vederea 
de către autoritățile locale. Ele au aprobat astfel apariția unei publicații care să 
omagieze evenimentul, iar formula adoptată a fost aceea a unui „Almanah 
literar”, deoarece nu presupunea fonduri speciale pentru redacție. Primul număr 
apare în decembrie 1949, avându-l ca redactor responsabil pe Miron Radu 
Paraschivescu, sosit în orașul de pe Someș ca mesager al Centrului, cu 
misiunea de a întări frontul propagandei socialiste, la fel ca și poetul Geo 
Dumitrescu. Ei au reușit în scurt timp să se edifice că aici existau suficiente forțe 
culturale în stare să se pună sub flamura partidului, dacă avem în vedere că aici 
trăiau și scriau: scriitorul proletar Nagy Istvan, social-democratul Emil Isac, omul 
de stânga Gaal Gabor, activistul de orientare marxistă Pavel Apostol, dar și 
scriitori tineri ca A.E. Baconsky, Ion Brad sau Aurel Rău, care se dovediseră apți 
de a produce texte conform indicațiilor de partid. Așa se face că, sub directa 
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îndrumare a lui M.R. Paraschivescu, primul număr al publicației a fost gata și dat 
la tipar în toamna anului 1949. În fruntea lui este pus un „Cuvânt înainte”, în care 
scriitorii clujeni semnatari își iau angajamentul solemn ca acest act publicistic să 
fie „un instrument de ridicare și stimulare a noilor îndatoriri”, în așa fel încât „să 
devină o armă de luptă” pentru înfăptuirea țelurilor partidului. Numărul era 
închinat sărbătoririi a 70 de ani de viață ai marelui conducător al popoarelor, I.V. 
Stalin, căruia îi era consacrat un întreg ciclu de poezii, sub semnăturile lui Emil 
Isac, Miron Paraschivescu, Victor Felea, Ion Brad, fiecare dintre ei căutând 
metafora cea mai sugestivă pentru a-l fixa la scara istoriei. Emil Isac își exprima 
recunoștința pentru faptul că l-a „învățat să cânte secera și ciocanul”, Miron 
Paraschivescu i se prosterna ca în fața „omului cu nume de oțel”, V. Felea îl 
numea „marele prieten”, „simbol al luptei pentru libertate”, în timp ce pentru Ion 
Brad el era „corăbierul viitorului”, conducând „uriașa navă” a popoarelor spre 
orizontul marii propășiri. În primul număr mai semnau Pavel Apostol, cu un articol 
despre pace, Ioanichie Olteanu, cu poezia Roata morii, Ion Horea cu Balada 
însămânțărilor de primăvară, Aurel Rău cu Balada cu chiaburul și pândarul, 
Corneliu Regman cu un articol în care înfiera cosmopolitismul, Marosi Peter, cu 
unul în care aducea adeziunea scriitorilor de limbă maghiară, M.R. 
Paraschivescu descifra secretele umanismului sovietic, iar Dumitru Micu ataca 
problema moștenirii literare. Același era și autorul unui articol cuprinzător despre 
modul în care a fost reflectată figura marelui Stalin în literatura noastră (Slavă lui 
Stalin – jurnal de lectură).  

Convinși că numărul lor a făcut impresie bună, scriitorii clujeni pun sub presă 
numărul 2-3, în care vechilor colaboratori li se adaugă nume noi ca: Gáal Gábor 
și Nagy István, Titus Mocanu, Haralamb Grănescu, Aurel Martin, Aurel 
Gurghianu, Mircea Zaciu (acesta din urmă în calitate de scriitor, semnând proza 
Șobolanii) etc. De reținut că în acest număr se află un grupaj de articole și versuri 
închinate lui Eminescu, poet văzut de articolul introductiv al lui Gal Gabor ca un 
purtător de cuvânt al maselor exploatate, aflat în răspăr cu pontifii Junimii 
(Adevăratul Eminescu), idee preluată mai apoi de toți semnatarii grupajului: fie ca 
exponent al proletarizării maselor (poezia lui Ion Brad, Marelui poet sărac), fie ca 
un creator bazat pe producția poetică populară (Titus Mocanu, Izvorul popular al 
inspirației lui Eminescu), fie ca un ins încorsetat de cercul îngust al Junimii (C. 
Regman, Din problemele reconsiderării lui Eminescu). E de semnalat chiar din 
acest număr prezența unui atac ideologic la adresa lui Lucian Blaga, apărut sub 
semnătura fostului său asistent Pavel Apostol, care, sub pretextul aducerii în 
discuție a teoriei leniniste a reflectării, găsea de cuviință să deschidă un front de 
luptă mai larg, căruia îi cad rând pe rând victime de seamă, precum Lovinescu cu 
teza sincronismului, considerată cosmopolită și antipopulară, urmat de Mircea 
Eliade, care ar fi făcut concesii mișcării de tineret huliganice, sau Blaga, care a 
cultivat inconștientul și misticismul cultural, conchizând: „Teoria culturală a lui 
Lucian Blaga este iremediabil legată de ideologia fascistă”, cultura fiind „izgonită 
de L. Blaga din câmpul conștiinței”.  

Și în următoarele numere se păstrează nota partinică ridicată a revistei, prin 
prezența semnăturii luptătoarei ilegaliste din Spania Zoe Bugnariu, care face 
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elogiul Eroinelor noastre, respectiv al Elenei Pavel și Olgăi Bancic, în timp ce 
Dumitru Micu ridica în slăvi poezia lui A. Toma, iar Pavel Apostol face o 
adevărată paradă de cunoștințele sale teoretice marxist-leniniste în articolul Lenin 
și problemele literaturii ruse. Succesele înregistrate în câmpul literar sunt trecute 
în revistă de Tudor Crișan în articolul Cinci ani de luptă pentru o literatură nouă. 
Pe acest front combativ al culturii socialiste vom putea înregistra și în numerele 
viitoare articole de înaltă responsabilitate, care ridică în slăvi „personajul 
combatant” al lui Sadoveanu (C. Regman) sau rezultatele pozitive înregistrate de 
noul gen literar la modă, reportajul literar (D. Micu) sau de lirismul nou aflat în 
relație directă cu Spiritul de partid, acesta fiind socotit drept „baza succeselor 
poeziei noastre” de George Munteanu, mai ales dacă era ferită de influențe 
nocive pe care le detectează D. Micu în articolul său Împotriva schematismului și 
optimismului steril în poezia noastră. Lipsuri ideologice se constată și în critică de 
către Aurel Martin sau George Munteanu (Despre unele lipsuri ale criticii 
noastre), în timp ce Cornel Regman se radicalizează total, războindu-se cu fel de 
fel de tare ale vechiului regim sub noua semnătură de polemist pe care o adoptă, 
cea de Dan Costa. Lupta împotriva rămășițelor burgheze în literatură și cultură va 
căpăta o imagine și mai aprinsă prin deschiderea unei rubrici speciale intitulate 
Baricada, în cadrul căreia se va duce o campanie de veștejire a producțiilor 
literare nepartinice. În paralel cu abordarea problemelor teoretice ale literaturii de 
partid, redactorii și colaboratorii devin tot mai conștienți de ceea ce se cere de la 
ei. Astfel unii poeți îl vor cânta pe Lenin (Al. Căprariu), alții vor dedica poezia lor 
figurilor „luminoase” ale luptătorilor comuniști: Vasile Roaită (Aurel Rău), Olga 
Bancic (Al. Căprariu), comunistul fără nume (N. Tăutu), sau unor locuri legate de 
trecutul sau prezentul comunist: Doftana (Ion Brad), Grivița (Aurel Gurghianu), 
Casa Scânteii (Victor Felea), Pod nou peste Someș de D. Micu, dimpreună cu 
pledoaria pentru noile tipuri de constructori ai socialismului: colectivistul, 
tractoristul, minerul, grădinarul, oțelarul etc. O literatură de mai pură extracție 
proletcultistă nu se poate imagina. La numele enumerate până acum se vor 
adăuga mereu altele, care se vor afirma din ce în ce mai pronunțat în numerele 
viitoare, cum ar fi: A.E. Baconsky, Al. Andrițoiu, Ion Rahoveanu, Ion Oarcăsu, dar 
și celebrul Ion Motoarcă (studentul de la Chimie care a cîștigat premiul I cu 
Balada electrificării, nume sub care Ion Brad a dezvăluit recent că se ascundea 
Șt. Aug. Doinaș, fie din intenții parodice, persiflante, fie din pure motive 
pecuniare), publicația acordând un interes sporit debutanților, cărora li se publică 
producțiile lirice cu precizările cuvenite făcute la subsol: student, studentă, 
activistă culturală, funcționar, tehnician, membru de cenaclu etc., între tinerii 
descoperiți numărându-se și Miron Scorobete sau Grigore Beuran. Greii revistei 
vor rămâne însă Emil Isac, Dumitru Mircea, Ion Brad, A.E Baconsky, Victor 
Felea, Aurel Rău, Aurel Gurghianu, Al. Căprariu, Teofil Bușecan, adică exact 
oamenii care vor sta timp de două-trei decenii la baza inițiativelor culturale 
viitoare de la „Steaua” și „Tribuna”. Astfel pe terenul epicii se va afirma D. Mircea 
(Tractorul roșu, Răfuieli), Teofil Bușecan (Mina din vale), Ion Băieșu (Dezertorul), 
dar și cuplul Francisc Munteanu-Titus Popovici, autori de reportaje de actualitate. 
Alături de ei își afirmă impetuos talentul epic Mircea Zaciu, autor a mai multe 
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schițe, nuvele sau scenarii de film de o modernitate surprinzătoare, posedând 
atât arta dialogului, cât și aceea a creionării de atmosferă de epocă. După ampla 
nuvelă Șobolanii din cel de al doilea număr, colaborarea sa continuă cu 
povestirile Întâmplări din casa cu plopi, Semnele păcii, Pasagerii de pe corabia 
beată, ascuțit rechizitoriu al stărilor de lucruri de la fostul Muzeu al Limbii 
Române, Chipul orașului meu, dar și scenariile cinematografice Caragiale sau 
Bălcescu. În afară de domeniul prozei, el mai e prezent și cu evocări sau 
comemorări literare, precum cele închinate lui Ciprian Porumbescu (conceput și 
acesta ca un posibil scenariu cinematografic) sau Fucik, în care reface drumul 
greu al luptătorului pentru adevăr. E cazul să mai pomenim aici prezența printre 
colaboratorii „Almanahului” și a altor cadre filologice, între care amintim pe D. 
Popovici prezent cu un comentariu la noua ediție Budai Deleanu (nr.3/1951). La 
rândul său, Ion Breazu e prezent cu un articol recuperator despre George Barițiu 
și un altul despre I.L. Caragiale și problemele teatrului sau cu o cronică la ediția 
Nicolae Filimon. Sunt prezenți aici și Emil Petrovici cu o deșănțată laudă a ideilor 
lingvistice ale lui Stalin, dar și Henri Jacquier cu mai multe articole de natură 
stilistică, între care unul cu totul remarcabil despre „ritmul versului” (nr. 12/1953). 
În domeniul traducerilor se află Al. Andrițoiu prin frecventarea sistematică a 
literaturii ruse și sovietice. Nu trebuie pierdut din vedere nici interesul pentru 
literatura maghiară, ilustrat de universitarii Iosif Pervain și Mircea Zaciu, care 
traduc piesa lui Suto András și Hajdu Zoltán, Mireasa desculță, având ca temă 
intrarea în gospodăria colectivă, Iosif Pervain mai recidivând și cu alte traduceri 
(Kovács Bálint, Vadu morii) etc. Sub raportul combativității politice se cuvine a fi 
menționată rubrica Baricada unde se vor încrucișa săbiile cu alte publicații pe 
teme ale literaturii la zi, între combatanți numărându-se și filosoful Dumitru Isac. 
De altfel, așa cum am menționat, au fost atrase în rândul colaboratorilor și alte 
cadre din învățământul superior, în special din rândul profesorilor de la Facultatea 
de Filologie, între care putem menționa pe Ștefan Pașca, Romulus Todoran și 
Viorica Ilea-Pamfil, dar și pe Ion Vlad, care scrie despre scenariul „Nepoții 
gornistului” sau despre scriitorul sovietic Bașicov. Iosif Pervain revine cu precizări 
despre activitatea lui I.D. Negulci, sau despre o traducere din 1767 din literatura 
rusă. Un merit incontestabil al membrilor redacției a fost faptul că pentru întâia 
dată numele lui Lucian Blaga a fost recuperat și redat circuitului public prin 
publicarea unui fragment din Faust (nr. 1/1954), operă de traducere magistrală la 
care lucra în acel moment.  

Dovedind o dependență și o fidelitate aproape exemplară față de cerințele și 
normele literaturii de partid, grupul de colaboratori și redactori ai „Almanahului”, 
îmbogățit cu câteva exemplare devotate din rândul cadrelor universitare locale, a 
putut dovedi o importantă forță creativă locală, care s-a menținut și a crescut 
constant pe tot parcursul anilor 1950-1953, înmulțind mereu numărul 
colaboratorilor recrutați din câmpul celor apreciați prin prestația lor profesională 
(Victor Tulbure, Leonida Neamțu, Ion Vlad, Florian Potra, Ion Horea, Ion Băieșu, 
D. Florea-Rariște, V. Grunea, D. Vatamaniuc, Ilie Balea etc.), așa încât a putut 
pretinde în primăvara anului 1954, și în urma unor discuții cu cei din forurile 
superioare, un alt mod de apreciere și evaluare valorică, ridicând în mod deschis 
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aprobarea transformării almanahului într-o adevărată revistă literară, cu apariție 
bilunară, apoi lunară, acțiune care s-a și transpus în fapt în aprilie 1954. Primul 
redactor șef al noii reviste, care a primit numele de „Steaua”, calchiind oarecum 
numele altei reviste prestigioase din lagărul socialist, cea de „Zvezda”, va fi 
desemnat în persoana lui A.E. Baconsky (1955-1958), urmat din 1959 de Aurel 
Rău. Un număr însemnat de oameni de cultură clujeni au fost numiți în comitetul 
de redacție,între care Ion Agârbiceanu, Ion Breazu, Teofil Bușecan, C. 
Daicoviciu, Dumitru Isac, Letay Lájos, Aurel Gurghianu, George Munteanu, Liviu 
Onu, Iosif Pervain, Aurel Rău, Tiberiu Utan, comitet ce se va mai schimba pe 
parcurs aglutinând și numele precum Victor Felea, Mihai Beniuc, Tudor Vianu, D. 
Ghișe, Ion Brad, Rusalin Mureșean, sau al lui Mircea Zaciu, Ion Oarcăsu, D. 
Micu, Dumitru Radu Popescu, ca apoi, din 1982, să rămână doar un colectiv mai 
restrâns, format din Aurel Rău, Aurel Gurghianu și Virgil Ardeleanu, și 
îmbogățindu-se periodic cu nume ca Mircea Tomuș, Leonida Neamțu, Adrian 
Popescu, Petru Poantă, Virgil Nistor, Eugen Uricaru, C-tin Cubleșan, Oct. Bour 
etc., spre a se ajunge la formula de față cu Adrian Popescu, director, Ruxandra 
Cesereanu, redactor șef, cu redactorii Victor Cubleșan, Vlad Moldovan, Radu 
Toderici, și cu un consiliu consultativ format din Aurel Rău, Ion Pop, Irina Petraș, 
Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu și Ion Vlad. Rezistând și consolidându-se, 
adoptând formule grafice diferite de la o etapă la alta, abia cu nr. 1/1971 trece la 
un alt format, alternând formatul de tip carte cu acela de revistă, de formatul 
coalei de hârtie A 4, „Steaua” a îndeplinit de-a lungul timpului rolul principal de 
canal informativ și de promovare valorică în domeniul culturii și literaturii din 
această zonă de cultură a Transilvaniei. În acest fel, revista „Steaua” este de 
departe cea mai longevivă și mai importantă publicație din ultima jumătate de 
secol XX și din primele trei decenii ale secolului XXI, polarizînd, din 1949 
încoace, forțele literare cele mai active și mai atractive ale acestei părți de țară. 
Multă vreme ea a reprezentat chiar un model de revistă literară, ca mod de 
organizare internă și de distribuire a rubricaturii, la care s-au raportat, 
vrând-nevrând, toți cei care au condus ulterior reviste de acest gen în zone 
culturale megieșe, revista clujeană servindu-le de ghidaj și de orientare de 
ansamblu. În plus, oameni crescuți sau formați în ambianța intelectuală a revistei 
clujene au dus cu ei experiența câștigată aici, folosind-o apoi cu folos în 
construcția critică a noilor lor proiecte revuistice. Am aminti astfel că Gh. Grigurcu 
a ajuns în redacția revistei „Familia”, că Mircea Tomuș a ajuns să conducă 
revista „Transilvania” de la Sibiu, iar Romulus Guga revista „Vatra” de la Tg. 
Mureș, toți trei făcând anterior o anumită ucenicie în paginile „Stelei”. Abia cu 
apariția „Echinoxiului” latura formativă a personalului literar s-a diversificat, cei 
mai mulți colaboratori și redactori ai revistei ducând cu ei mai departe experiența 
câștigată în perioada studiilor clujene în cadrul redacției revistei clujene, una 
dintre dovezile cele mai eclatante fiind mai apoi sora ei mai mică, revista 
„Apostrof”, una dintre cele mai bune reviste literare actuale. 

Alt merit de seamă al conducătorilor revistei „Steaua” a fost acela de a fi știut 
să-și recruteze oamenii din colectivul redacțional. Echipa „Stelei” din perioada lui 
A.E. Baconsky apoi din aceea a lui Aurel Rău a fost aceea a transformării revistei 
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într-un adevărat bastion al apărării și promovării poeziei, prin sublinierea mai 
apăsată a afinităților care legau pe cei mai importanți reprezentanți ai poeziei de 
notație și ai unui baladism temperat, expurgat de clișeele epicismului manierist, 
spre a descoperi noi zone de afectivitate de tip citadin sau rural, în note 
elegiac-sentimentale ale reveriei citadine și ale peisagisticii de tip „peisaj interior”. 
Gruparea poetică a „Stelei” reprezentată în acei ani de A.E. Baconsky, Aurel 
Rău, Aurel Gurghianu, Victor Felea, Ion Brad, Leonida Neamțu, Virgil Nistor, a 
putut reprezenta o contrapondere a poeziei strident retoristă și omagial-imnică, 
practicată și promovată de anumite cercuri ideologice, interesate doar de regimul 
lirismului ca fapt divers și de reverberațiile lui politice. Echipa poetică stelistă a 
depășit retorismul convențional și schematic printr-o însușire a formelor și 
formulelor de creație interbelică, prin repunerea în circulație a unor scriitori de 
mare valoare și la sublinierea valorii lor de profunzime, revista aducându-și o 
contribuție de primă mână, prin organizarea unor adevărate nume tematice, 
depășind în abordare și soluții estetice mai toate celelalte reviste ale momentului. 
În acest sector ea a fost dublată de permanenta orientare spre marea poezie și 
literatură străină, „Steaua” fiind una dintre revistele în care s-a tradus și s-a 
publicat cea mai bogată listă de traduceri din literatura universală, fiind întrecută 
în acest sector doar de „Secolul 20”. Multe dintre numerele tematice sau 
omagiale stau și astăzi mărturie a seriozității și nivelului ridicat de înțelegere a 
menirii literaturii naționale și a celei universale, prin texte de remarcabilă calitate, 
însoțite de prezentări critice realizate profesionist. Imediat ce a putut scăpa de 
sub ochii veghetori ai călăilor ideologici de după proletcultism, revista s-a așezat 
trainic pe liniile de forță ale marii literaturi, căutând un drum propriu de promovare 
poetică, mergând în chip apăsat în direcția recuperării lirismului diversificat și 
expresiv din perioada interbelică, prin respingerea retoricii dominante, bazată pe 
cultivarea peisajului care a format o grupare și o direcție, la care s-au adăugat 
apoi și o serie de tineri care au susținut cu demnitate sectorul de poezie al 
revistei. Nici celelalte sectoare, respectiv cel de proză sau de critică literară n-au 
fost neglijate, deoarece și aici revista s-a prezentat cu o ofertă de bună calitate : 
D.R. Popescu și Leonida Neamțu la proză, apoi Mircea Tomuș,Virgil Ardeleanu și 
Victor Felea la critică, la care s-au adăugat ulterior Petru Poantă și T. Tihan, după 
ce anterior trecuseră pe aici și Cornel Regman (Dan Costa), George Munteanu 
sau Aurel Martin. 

Încă din faza „Almanahului literar”, revista clujeană a reușit să aibă legături 
durabile cu elitele universitare clujene, revista „Steaua” rămânând pe tot 
parcursul ei și o expresie nemijlocită a Clujului științific și literar. În 1955, când 
revista era condusă de A.E. Baconsky, din colectivul ei de redacție au făcut parte 
personalități universitare, precum Ion Breazu, Dumitru Popovici, C. Daicoviciu, I. 
Pervain, Liviu Onu, ca mai târziu să dețină rubrici importante în paginile ei 
universitari de seamă ca Octavian Fodor, D. Dumitrașcu, C-tin Daicoviciu, I.I. 
Russu,Virgil Vătășanu, Henri Jacquier etc., la care s-au adăugat pe parcurs alți și 
alți combatanți de seamă ai lumii universitare, cum ar fi Mircea Zaciu, Ion Vlad, 
Leon Baconsky, V. Fanache, D.D. Roșca, Adrian Ghijițchi, Ion Pop, Liviu 
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Petrescu, Ioana Em. Petrescu, Mircea Muthu, Marian Papahagi, Ion Vartic și 
mulți alții. 

Revista a știut să refacă legăturile cu tradiția revuistică clujeană interbelică, 
rolul și importanța „Stelei” în noul context fiind acela pe care l-a avut „Gând 
românesc” în perioada dintre cele două războaie mondiale. Cu toată „lupta de 
clasă” și controlul ideologic strict exercitat de partid, revista a publicat și scriitori 
cu trecut scriitoricesc „burghez”, cum au fost Eugeniu Sperantia, Radu Brateș, 
Teohar Mihadaș, Nicolae Mărgineanu, Liviu Rusu, Olga Caba, Petre Pascu, Bazil 
Gruia, Eta Boeriu, Nicolae Balotă, Adrian Marino etc., contribuind în mod 
substanțial la reintroducerea lor în circuitul național de valori. 

 Legătura revistei cu scrisul interbelic s-a putut vedea și prin invitarea la 
colaborare a unor scriitori importanți, care au dat ani de zile o calitate superioară 
sumarelor revistei,între numele care figurează în mod curent în paginile revistei, 
precum cele ale lui Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, G. 
Bacovia, Victor Eftimiu, Ion Vinea, G. Călinescu, Perpessicius, Șerban 
Cioculescu, Vladimir Streinu etc., revista jucând un rol recuperator de prim rang. 
Sunt de amintit aici numerele omagiale închinate unor scriitori de valoare, pe 
care „reconsiderările” critice n-au apucat încă să le consacre exegeze critice 
revelatoare sau care să nu fie prea aliniate ideologic. Iată câteva dintre acestea: 
centenarul nașterii lui Eminescu (nr.2-3/1950), centenarul nașterii lui Caragiale 
(nr.11/1952), Sadoveanu la 75 de ani (nr.10/1955), Sadoveanu la 80 de ani 
(nr.10/1960), 30 de ani de la nașterea lui Caragiale (nr.6/l962), Agârbiceanu la 85 
de ani (nr. 5/1965), 75 de ani de la moartea lui Eminescu (nr. 5-6/1964), omagiu 
lui Creangă la l25 de ani de la naștere (nr. 1/1965), Tudor Arghezi la 85 de ani 
(nr.5/1965), omagiu lui Blaga la 5 ani de la moarte (nr. 7/1966), centenarul 
nașterii lui Coșbuc (nr.9/1966), G. Bacovia la 85 de ani (nr. 10/1966), 

Mircea Tomuş, Aurel Rău, Tudor Cătineanu, Călina Mare, Constantin Noica, D.D. Roşca, 
Niculae Bellu, N. Mărgineanu, D. Isac, Aurel Gurghianu, Victor Felea, la Steaua, anii 60. 



156 

semicentenarul Unirii de la 1918 (nr.11/1968), Liviu Rebreanu omagiu la 85 de 
ani (nr. 11/1970), G. Călinescu-75 (nr. 6/1974) etc. 

Remarcabil este faptul că aici s-a pornit recuperarea critică a multor scriitori 
ocoliți de ideologia oficială și trecuți într-un câmp de umbră premeditat. E cazul 
unor scriitori ca Ion Pillat (Aurel Rău nr.4/1964), Dan Botta (Aurel Rău nr.2/1958), 
G. Bacovia (A. E. Baconsky nr.1/1956), Matei Caragiale (nr. A. E. Baconsky 
nr.1/1958), Ion Barbu (Adrian Marino nr.1/1965, Ion Pop nr. 9/1966), M. Blecher 
(N. Balotă nr. 9/1974), Lucian Blaga (Mircea Tomuș nr.7/1961:nr. 7/1965), B. 
Fundoianu (Mircea Tomuș nr.1/1964), Adrian Maniu (Mircea Tomuș nr. 5/1967), 
Ion Pillat (Aurel Rău nr.4/1964), Ion Vinea (Mircea Tomuș nr.4/1965), Vasile 
Voiculescu (nr. 6/1967) etc. Din astfel de articole de readucere în actualitate s-a 
născut cartea lui Mircea Tomuș 15 poeți, foarte apreciată la vremea ei. 

Revista „Steaua” jucat un rol foarte important în epocă în vederea 
redobândirii unor principii de judecată și analiză critică cu adevărat obiective, 
neînfeudate unei taxinomii ideologice excesive. Punctele ei de vedere exprimate 
consecvent în cronici, recenzii, note și articole nu consunau de foarte multe ori cu 
opiniile purtătorilor de cuvânt ai dogmatismului și ideologiei oficiale, din care 
cauză nu de puține ori revista a fost criticată pentru cosmopolitism și 
decadentism. Unele încriminări i s-au adus chiar în conferințele Uniunii 
Scriitorilor, în plenare sau dezbateri oficiale, fapt care a dus la un moment dat 
chiar la înlocuirea lui A.E. Baconsky din fruntea revistei. 

Revista a reușit s-și impună un punct de vedere personal și în ceea ce 
privește linia de conduită în domeniul lirismului, fugind de derapajele zgomotoase 
și caraghioase ale lirismului steril și aservit și căutând să mențină expresivitatea 
poetică într-o zonă ferită de fluctuațiile futile ale unei realități suprasolicitate, 
răspunzând prin întoarcerea la poezia naturii, poezia de notație sau baladescul 
neostentativ de tip Radu Stanca, așa cum îl concepuse el în atmosfera Cercului 
literar de la Sibiu. Despre direcția lirică practicată de gruparea stelistă au vorbit 
mai mult decât convingător Petru Poantă și Ion Pop în câteva dintre cărțile lor 
esențiale. 

Alt merit al revistei a constat în grija permanentă avută de redactorii ei de a 
atrage în paginile ei reprezentanți ai celei mai tinere generații. Atenția acordată 
de aceștia tinerilor creatori din zona studențească a fost absolut meritorie și s-a 
soldat cu un mare număr de debuturi întâmplate an de an, foarte mulți dintre 
poeții cei mai de seamă a cel puțin șase generații scriitoricești consumându-și 
începuturile poetice în paginile revistei „Steaua”. 

Nu numai sectoarele de poezie și proză ale revistei au fost luate cu asalt de 
către tineri, ci și cele ale exercițiului critic și eseistic, adevărată școală de ucenicie 
literară producându-se prin contactul direct cu redactorii revistei, care mai toți 
scriau și texte critice și se manifestau ca oameni de cultură, purtători de gust și 
exigențe estetice. 

Remarcabilă a fost orientarea revistei spre depășirea localismului creator și 
înscrierea ei pe aliniamentele marii literaturi naționale și universale. Permanenta 
ei disponibilitate spre un dialog fertil și necesar cu importanți scriitori ai lumii a dus 
la formarea unor traducători proprii dintre cei mai izbutiți, dacă ar fi să avem în 
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vedere doar pe A.E. Baconsky sau Aurel Rău sau pe mulți alții care s-au 
manifestat în paginile ei. Una dintre rubricile de succes ale revistei s-a chemat 
„Confluențe”, urmărind cu insistență coabitarea și interferența artelor, revista 
acordând o atenție specială artelor plastice, cronicilor dramatice și celor 
muzicale, și fiind adeseori însoțită de o prezentare grafică adecvată, prin 
reproduceri ale marilor capodopere ale artei românești și universale. Tot aici, 
Gelu Ionescu, apoi Irina Petraș au ținut mai mulți ani o rubrică de „Cronică a 
traducerilor”, familiarizând publicul cititor cu opere și scriitori din toată lumea, 
ajunși a fi prizați și traduși și în România. 

Nu au lipsit nici contribuțiile arhivistice și documentare, reconstituirile istorice, 
paginile consacrate Daciei romane sau evenimentelor aniversate sau 
comemorate de către un calendar cultural foarte atent respectat, toate aceste 
medalioane și priviri critice fiind urmărite cu mare interes de publicul cititor. 
Exemplul de mare clasă al „Stelei” a instituit la nivelul întregii prese literare 
românești un permanent cadru cultural viu și stimulator, așa încât revista 
clujeană s-a situat într-un spațiu de propensiune europeană de cea mai bună 
calitate.  
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CSEKE PÉTER 

 

REVISTE LITERARE MAGHIARE DUPĂ 1949 
 

1. Începând cu revista lui 
Döbrentei Gábor, înființată în anul 
1814 (Erdélyi Múzéum), în Cluj au 
existat și reviste literar/științifice sau 
pur literare, în flux continuu. Aceste 
reviste literare – în perioada interbelică 
Erdélyi Helikon, continuată apoi de 
revista Utunk din 1946, iar din 1990, 
Helikon – au avut un rol important în 
formarea și transformarea, reînnoirea 
literaturii transilvănene. O importanță 
deosebită a avut dialogul intercultural 
transilvănean (român/ maghiar/ 
german) ceea ce s-a manifestat în 
numeroase traduceri din limba română 
și germană (precum și universală) atât 
în perioada interbelică, cât și în a doua 
jumătate a secolului 20, continuată 
apoi, bineînţeles, şi în prezent.1 

Întorcându-se de la frontul vestic, 
Szentimrei Jenő a declarat, la 15 
aprilie 1945, că dorește să înființeze 
un „for al literaturii” „pentru literatura 

de avangardă care se alimentează dintr-un nou spirit”,2 iar peste câteva zile 
presa relata înființarea unei „comisii cu cinci membri”, ai cărei membri au fost 
Szentimrei, István Nagy, László Szabédi,  Jenő Kiss și Zoltán Jékely. „În sfârșit a 
început procedura de mult așteptată – s-a scris peste trei zile în cotidianul 
Világosság –: concentrarea vieții literare a Transilvaniei fărâmițate, dar și 
organizarea acesteia în așa fel încât să participe într-un mod adecvat la formarea 

                                                            
1 Antologia se bazează în primul rând pe articolele publicate în Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
(Lexiconul Literar Maghiar din România), baza de date publicate de către portalul Transindex, 
bibliografia privind presa realizată de Péter Kuszálik. Îmi exprim mulţumirile redactorului-şef Zsolt 
Karácsonyi, care a pus la dispoziţia mea datele privind revista Helikon.  
2 Jékely Zoltán: Szentimrei Jenő hazajött (Szentimrei Jenő s-a întors). Cotidianul Világosság, 15 apr. 
1945  
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noii societăți democratice”.1 Această comisie alcătuită din cinci membri a trimis o 
circulară semnată de Jenő Szentimrei și Jenő Kiss, în care pe lângă întrebările 
referitoare la viitoarea uniune a scriitorilor, a Uniunii Scriitorilor Maghiari din 
România, figurează și data adunării de constituire: 6 mai 1945. Înființarea efectivă a 
avut loc peste o săptămână. A fost ales ca președinte István Nagy, vicepreședinte 
László Szabédi, secretar József Méliusz, casier István Asztalos; a mai fost cooptat 
în rândul aleșilor Edgár Balogh, Marcell Benedek, Sándor Kacsó,  Jenő Kiss,  Jenő 
Szentimrei.2 Dintr-un articol precedent am aflat, de asemenea, că, în afară de cei 
sus-menționați, au fost invitați la ședință János Bartalis, László Bányai, Mária 
Berde, György Bözödi, Sándor Derzsi, Károly Endre, Endre Hegyi, István Horváth,  
Elemér Jancsó, Jenő Janovics, Zoltán Jékely, Lajos Jordáky, Miklós Korda, Károly 
Kós, Gyula László, Károly Molter, Lajos Szabó, Ferenc Szemlér, Sándor Tavaszy,  
Sándor Tomcsa și Béla Zolnai.3  

Béla Zolnai a declarat, într-un interviu, că Uniunea Scriitorilor Maghiari din 
România plănuiește înființarea unei reviste literare, întitulate Magyar Fáklya 
(Făclia Maghiară).4 Pentru redactarea acestei reviste a fost mandatată comisia 
alcătuită din Jenő Szentimrei, Mária Berde, Zoltán Jékely, István Nagy și László 
Szabédi. În vederea obținerii aprobărilor necesare, trebuia să aștepte mai bine de 
șase luni. Între timp s-a întors din prizonierat  Gábor Gaál, iar în 12 mai 1946 el a 
prezentat programa noii reviste Utunk apărută pentru prima oară la 22 iunie 
1946.  

Acest lucru se explică prin faptul că legendarul redactor șef al revistei 
Korunk, Gaál, în condițiile respective a considerat de actualitate inițierea unei 
reviste literare pentru publicul larg, dar – așa cum rezultă dintr-o scrisoare 
adresată lui Corneliu Codarcea – nu a renunțat nici la reeditarea revistei Korunk. 
Însă acest lucru era imposibil după întemnițarea șefilor Alianței Populare 
Maghiare (MNSZ) precum şi datorită războiului pornit împotriva lui și a fostei 
reviste. Din cauza(și cu pretextul) tentei „idealiste” a revistei de studii întitulate 
Valóság és irodalom (Realitatea și literatura, 1950), și el a fost exclus din partid. 
În vara fierbinte a anului 1956, însă, mai mulți autori – printre care  László Földes,  
Ernő Gáll,  András Sütő – s-au pronunțat pentru reabilitarea revistei Korunk și a 
fostului redactor-șef, iar în septembrie 1956 – post mortem – Gaál a fost reabilitat 
ca membru de partid. În urma acestor aspecte s-a constituit o comisie alcătuită 
din foștii colegi și discipoli – în frunte cu Ernő Gáll – pentru a pregăti relansarea 
revistei.  

Schimbările intervenite la organul de conducere cu ocazia congresului 
Uniunii Scriitorilor Maghiari din România din anul 1946 – ținut la Odorheiu 
Secuiesc între 28 și 30 iunie 1946 – au semnalat deja urmările. Gábor Gaál a 
fost ales președinte. Printre membrii onorifici îi găsim pe scriitorul sovietic Mihail 
Solohov, pe scriitorul francez comunist Louis Aragon, pe Victor Eftimiu, 
                                                            
1 Xxx: Szervezkednek az erdélyi írók (Scriitorii transilvăneni se organizează). Cotidianul Világosság, 
18 apr. 1945. 
2 Xxx: Megalakult a Romániai Magyar Írók Szövetsége (A luat fiinţă Uniunea Scriitorilor Maghiari din 
România). Cotidianul Világosság, 17 mai 1945  
3 Világosság, 12 apr. 1945  
4 Világosság, 20 mai 1945  
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președintele de atunci al Uniunii Scriitorilor Români, Gyula Illyés și Gyárfás 
Kurkó, președintele Alianței Populare Maghiare.1 În primăvara devreme a anului 
1947, cu ocazia unei consfătuiri a scriitorilor maghiari și români la București, s-a 
vehiculat ideea realizării „unei noi uniuni a scriitorilor”.2 Cu ocazia acestei 
consfătuiri István Nagy a relatat la Cluj, că „la București Uniunea Scriitorilor 
Români a propus înființarea Uniunii Scriitorilor din România, care ar cuprinde și 
uniunile scriitorilor din rândul minorităților naționale. Uniunea Scriitorilor Maghiari 
din România a salutat această intenție.”3 Unirea uniunilor a fost proclamată la 
Cluj, la congresul uniunii din 28 septembrie 1947.4 Vocile de sirenă ale 
ademenirii au fost schimbate rapid cu oracolul amenințării, al cărui prim-vestitor a 
fost József Méliusz.5  

În memoriile sale, Lajos Kántor evocă întrunirile Uniunii scriitorilor de la 
începutul și mijlocul anilor șaizeci, „unde autoritatea principală a fost exercitată în 
continuare de István Nagy” […]. Situația a început să se schimbe atunci când pe 
lângă redactorul principal al revistei Steaua, adică pe lângă poetul Aurel Rău, a 
intrat în viața literară românească clujeană tânărul dramaturg și prozator Dumitru 
Radu Popescu (pe lângă cultul și inteligentul Radu Enescu), iar la revista Tribuna 
au apărut prozatorii Vasile Rebreanu și Augustin Buzura. […] Cu ei și noi, Forrás 
(Sorgintea maghiară), am devenit mai influenți, împreună cu Aladár Lászlóffy, iar 
puțin mai târziu cu István Szilágyi – și cu Gyula Szabó care era mai mare decât 
noi doar cu câțiva ani.”6  

2. Irodalmi Almanach (Almanahul Literar) 

Revista filialei clujene a Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română a 
apărut din ianuarie 1950 până în ianuarie-februarie 1953. La început a apărut 
odată la trei luni, iar din 1951 a apărut odată la două luni. Reviste similare au fost: 
Almanahul Literar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R. (1949–1954); Pentru Pace și 
Cultură Luptăm (1949–1953?); Scrisul Bănățean (1949–1963); Viața 
Românească (1948–); Banater Schrifttum (1949–1955). Redactor șef a fost 
Gáspár Tamás, căruia i s-a alăturat tânărul Sándor Kányádi, mai târziu au 
participat la redactarea revistei Jenő Kiss și Lajos Létay. Revista, pe lângă 
publicarea operelor literare puse în serviciul ideologiei comuniste, a asigurat 
rubrici permanente pentru prezentarea problemelor ideologice actuale, 
                                                            
1 Világosság, 22 iul. 1946  
2 Utunk, 10.1947.  
3 Nagy István: A legszebb elismerés (Cea mai frumoasă recunoaştere). Utunk, 10.1947.  
4 Bodor Pál: Így született az Utunk (Aşa a luat fiinţă Utunk). In: Utunk Évkönyv/Almanachul Utunk. 
1972. 281–295. Mózes Huba: Az Utunk előkészítésének dokumentumaiból (Din documentele 
pregătitoare ale revistei Utunk). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Revista Academiei 
Române în limba maghiară), 1976, 2, 201–207. Kántor Lajos: Illyés Gyula és a béke asztala (Illyés 
Gyula şi masa păcii). In: Itt valami más van. (Aici e altceva.) Budapesta, 235–237. Kuszálik Péter: 
Erdélyi magyar hírlapok és folyóiratok. 1940–1989 (Cotidiene şi reviste maghiare din Transilvania. 
1940–1989). Budapesta, 1996. 15–16.  
5 Katona Szabó István: A nagy remények kora/Perioada marilor speranţe. (Erdélyi 
demokrácia/Democraţia transilvăneană 1944–1948). Budapesta, 1990. II. 149–151. 
6 Kántor Lajos: Fehér kakas, vörösbor (Cocoş alb, vin roşu). Editura Korunk – Komp-Press, 
Cluj-Napoca, 2016. 143. 
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exprimând dorința de pace a popoarelor lumii, a publicat în permanență 
fragmente din literatura sovietică și chineză, și a prezentat într-o manieră nouă 
scriitorii clasici din literatura maghiară. Datorită numeroşilor colaboratori – printre 
care îi găsim pe lângă scriitorii deja consacrați și pe reprezentanții tinerei 
generații –, Irodalmi Almanach a prezentat aproape întregul profil al vieții 
maghiare din România. Această funcție a fost preluată în 1953 de revista 
târgu-mureșeană Igaz Szó (Vorbă adevărată).  

3. Utunk  

La apariție a fost revista Uniunii Scriitorilor Maghiari din România, acest 
aspect a fost menționat și în subtitlul revistei; în antetul principal al revistei, încă 
din 21 februarie 1948, figurează că este revista Grupului Maghiar din cadrul 
Uniunii Scriitorilor din România (din 26 februarie 1949, Uniunea Scriitorilor din 
Republica Populară Română), de la 1 ianuarie 1954 este revista Uniunii 
Scriitorilor din Republica Populară Română (din 27 august 1965, Republica 
Socialistă România). Până în 1949, redacția revistei era în Piața Mare numărul 5, 
denumită atunci Piața Libertății, între 1949 și1951 redacția era pe strada Napoca 
nr. 2 (fostă Jokai), în 1951 a fost pentru o perioadă scurtă în Piața Libertății nr. 
10, iar între 1952 și1974, a fost pe strada Iuliu Maniu nr. 3 (fostă 6 Martie). Într-un 
final, în 1974, redacția s-a mutat pe strada Eroilor nr. 2, în clădirea Comisiei 
Orășenești a Partidului Comunist Român. Ultimul număr al revistei a fost tipărit în 
22 dec. 1989, însă nu a mai fost difuzat, pentru că, cu ocazia evenimentelor 
revoluționare petrecute la Cluj-Napoca, revista deja tipărită a fost nimicită. 
Redacția a anunțat atât încetarea apariției, la sfârșitul anului, cât și înființarea 
succesorului întitulat Helikon, al cărui prim număr a apărut la 5 ian. 1990.1  

Literele denumirii revistei Utunk au fost proiectate de Károly Kós. Până în 18 
iulie 1952, redactor-șef a fost Gábor Gaál; printre membrii primei comisii de 
redacție îi întâlnim pe  Jenő Kiss, György Kovács, István Nagy și  Ferenc 
Szemlér, până la 22 iulie 1948 redactorul responsabil a fost József Méliusz. Când 
Gaál a fost exclus din partid în iunie 1952, numele lui nu a mai fost menționat, 
până în 10 iunie 1955. De atunci a fost redactor șef Pál Sőni, iar din ediția 
apărută la 8 decembrie 1956, a fost László Földes, iar din ediția apărută la 11 
decembrie 1958 până la dizolvare, mai bine de 30 de ani, redactorul șef al 
revistei Utunk a fost  Lajos Létay. În diferitele perioade de timp, colaboratorii 
interni au fost  István Asztalos, István Bágyoni Szabó, Péter Balázs, Zoltán 
Banner, Pál Baróti, Gizella B. Fejér, István Bonczos, László Csiki, Ernő Gáll, 
Gusztáv Herédi, József Hornyák,  Sándor Huszár, Antal K. Jakab, Zoltán 
Köntös-Szabó,  Aladár Lászlóffy, Anna Látó, Péter Marosi, Kálmán Nagy, Rudolf 
Németi, Zoltán Panek, Gyula Szabó, Irén Szántó, István Szász, András Szilágyi, 
István Szőcs, Zoltán Veress. Redactorul care se ocupa de grafica revistei a fost 
József Derzsi, după care a urmat István Árkossy. Între 1957 și 1982, în edițiile de 
revelion, a apărut ca o ediție specială publicația Ütünk redactată de către Andor 

                                                            
1 Acest fragment a fost redactat utlizând în întregime articolul realizat de Dávid Gyula în Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon despre revista Utunk.  
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Bajor (care a fost autorul celor mai multe articole, graficienii fiind Gusztáv Cseh și 
István Árkossy). Începând din 1968 până la dizolvare, a apărut în fiecare an 
Utunk Évkönyv (Almanahul Utunk) – care conținea un calendar, dar și variate 
articole de literatură și de arte plastice; în 1971 a apărut și o antologie de poezii 
întitulată Évek énekei (Cântecele anilor).  

Cu cei 44 ani de existență, Utunk este cea mai longevivă revistă literară 
maghiară din România. Istoricii presei și literaturii – conform schimbării 
convingerilor ideologico-politice – disting în analizele lor mai multe perioade. 
Perioada înființării constituie din punctul de vedere al conţinutului oglinda situației 
de după război: găsim scrierile lui Zoltán Jékely, Gyula László, Béla Zolnai, care 
ulterior se stabilesc în Ungaria; privitor la interpretarea operei literare Toldi (autor: 
Arany János) putem citi disputa dintre  Gábor Gaál și  Marcell Benedek;  László 
Erdélyi (Hazatérők országútján/Drumul celor care se reîntorc) și  Anna Látó 
(Szolgálni mentünk Angliába/ Ne-am dus ca servitori în Anglia) reflectă 
evenimentele trăite în acea perioadă. Atunci se formează profilul revistei, care 
cuprinde întregul orizont al literaturii-artei-culturii maghiare din România: pe lângă 
literatură, găsim articole privind spectacolele de teatru, evenimentele de artă 
plastică, mai rar putem citi despre evenimentele şi problemele vieții muzicale.  

În perioada 1948–1953 dintre autorii revistei Utunk dispar „tovarășii de 
drum”. Articolele apărute în revistă sunt caracterizate prin nerăbdarea normativă, 
dogmatică, lupta de clasă din ce în ce mai tăioasă (pe plan internațional 
„demascarea imperialismului și culturii putrede din vest”). În acest context se 
formează cariera de scriitor-poet a persoanelor care și-au început cariera înainte 
de cel de-al doilea război mondial (István Asztalos, Imre Horváth,  István 
Horváth,  Jenő Kiss, László Szabédi,  Ferenc Szemlér), se formează noua 

Molnos Lajos, Kocsis István, Hornyak József, Heredi Gusztáv, Veress Zoltán – anii 70 
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generație (Artúr Bárdos B., Pál Bodor,  Zoltán Márki,  János Szász), și se aliniază 
persoanele depistate cu ocazia „descoperirilor din rândul poporului” (István 
Bonczos, József Hornyák, Ilona Nagy, Márton Újlaki). În acești ani putem fi 
martori ai pretențiilor dogmatico-ideologice sau acuzațiilor politice și față de 
moștenirea literară transilvană dintre cele două războaie mondiale (în 1949 în 11 
numere apare rubrica Irodalmunk újraolvasása / Recitirea literaturii noastre, în 
care se „evaluează” zdrobitor poeziile lui  Sándor Reményik, ideologia lui Sándor 
Makkai și proza lui Miklós Bánffy și Áron Tamási).  

Putem observa o schimbare lentă privind spiritualitatea revistei după decesul 
lui Stalin – și „dezghețul” experimentat în literatura sovietică după decesul 
acestuia –, precum și în urma celui de-al 20-lea congres al partidului din URSS. 
După înfrângerea revoluției maghiare din 1956, am mai avut parte de o perioadă 
de deschidere: în 1957 revista prezintă în mai multe serii scriitorii germani 
contemporani din România (Hazai szász írók/ Scriitori sași din țară), iar tinerii 
care acum își publică primele lucrări aduc un spirit mai deschis, mai aproape de 
adevăr:  Sándor Fodor, Sándor Kányádi, Géza Páskándi, Gyula Szabó, János 
Székely – mai târziu Tibor Bálint, Sándor Huszár, Zoltán Panek. Câțiva dintre ei 
au satisfăcut pretențiile literare și politice, dar experimentând contradicția dintre 
realitățile sociale și cerințele oficiale ale „întoarcerii spre realitate", se vor angaja 
din ce în ce mai clar spre primele.  

O consecință a „dezghețului” apărut în primăvara-vara anului 1956, privind 
revista Utunk, a constituit-o schimbarea redactorului-șef. În locul lui Pál Sőni, de 
la sfârșitul lunii noiembrie a anului 1956 a fost numit László Földes, care este 
exponentul noii concepții din viața literară, el a devenit redactor șef după 
reprimarea în România a revoluției maghiare, într-o perioadă caracterizată de o 
limitare dogmatică. Rezultatele restructurării se vor vedea în literatură – precum 
și în articolele revistei Utunk – mai târziu. În această scurtă perioadă apar noile 
nuvele ale lui István Asztalos, satirele lui Andor Bajor, dar și cea de-a doua epocă 
de înflorire a creației poetului János Bartalis, reînnoirea poetică a lui István 
Horváth, prezența marcantă a tinerilor Géza Páskándi și Zoltán Panek (în 
domeniul criticii István Szőcs). Perioada între 1958 și începutul anilor șaizeci este 
dominată de critica dogmatică ideologică, iar în literatură putem simți atmosfera 
cruntă cauzată de demersurile administrative. Géza Páskándi este condamnat în 
cel de-al doilea proces al studenților universității Bolyai, este încarcerat, volumul 
lui și al lui Sándor Kányádi de poezii este nimicit. Atacul ideologic îndreptat 
împotriva ciclului de lucrări ale lui János Székely despre Bolyai este urmat de 
atacul din 1958 față de cel de-al doilea volum al romanului lui  Gyula Szabó 
intitulat Gondos atyafiság (Rude grijulii) (precum și împotriva redactorilor 
volumului), roman care a fost primit cu revelație în momentul apariției. Disputa din 
ce în ce mai mare constituie simbolul unui dogmatism și mai agresiv decât în 
perioada precedentă.  

În ciuda interdicțiilor ideologico-politice, la sfârșitul anilor 1950, respectiv 
începutul anilor 1960, se prezintă o nouă generație de scriitori. În articolele 
revistei Utunk va primi rang literar proza lui  Sándor Huszár,  Zoltán Panek, și se 
prezintă prima generație de Forrás (Sorginte): Tibor Bálint, Gizella Hervay,  



164 

Aladár Lászlóffy, Csaba Lászlóffy,  Domokos Szilágyi,  Zoltán Veress), urmează 
cei doi câștigători ai concursului de nuvele din anul 1962, István Szilágyi și Zoltán 
Köntös-Szabó, paralel cu ei vor evolua  Ádám Bodor, László Király, István 
Kocsis, Zsigmond Palocsay, Sándor Szíves. În această perioadă va reveni în 
urma hărțuirii volumului Gondos atyafiság  Gyula Szabó (cu nuvelele publicate în 
volumul întitulat Fűhúzó április (Aprilie înierbat). Peste treizeci de ani István 
Szilágyi ne relatează despre această schimbare: „Trebuia să treacă aproape 
două decenii ca să nu căutăm cele mai importante calități ale sistemului social în 
producția de oțel pe cap de locuitor, ci în valorile omenești cu conținut mai 
complex.”1  

În cea de-a doua jumătate a anilor '60, în întreaga viață spirituală din 
România (și nu numai acolo) putem observa simbolurile unui nou „dezgheț”. În 
primii ani după ce N. Ceauşescu a ajuns la putere, granițele spre vest se deschid 
în fața scriitorilor, artiștilor, și se deschid de asemenea granițele spiritului, 
rezultatul acestei deschideri constă atât în cunoașterea-redarea permanentă a 
valorilor clasice și contemporane ale literaturii românești (care era o sarcină 
permanentă a presei maghiare din România), sarcină în realizarea căreia 
participă cei mai eminenți reprezentanți din prima generație Forrás/Sorginte 
(Domokos Szilágyi,  Aladár Lászlóffy, Gizella Hervay), în ce privește prezentarea 
autorilor contemporani din Vest, remarcăm activitatea lui László Lőrinczi 
(traducerea operelor lui Arghezi, Bertold Brecht, Quasimodo, Ungaretti),  Ferenc 
Szemlér (traducerea operelor lui T. S. Eliot), György Jánosházy și István Tóth 
(traducerea poeziilor spaniole și franceze contemporane), Sándor Gellért cu 
traducerile poeților finlandezi, s-au publicat fragmente din imensa epopee 
Kalevala, tradusă de Kálmán Nagy. Aladár Lászlóffy va traduce poeziile poeților 
contemporani din Iugoslavia, iar László Király poeziile poeților din URSS. Zoltán 
Franyó – publicând în volume traducerile vechi și recente – a tradus în maghiară 
poeziile clasice și contemporane universale.  

În această perioadă atinge apogeul cariera de poet a lui  József Méliusz,  a 
lui Aladár Lászlóffy și  a lui Domokos Szilágyi, proza scrisă de  Ádám Bodor și de  
Géza Páskándi, care a fost eliberat din închisoare; ne semnalează pe de o parte 
o tradiție avangardistă reînnoită, iar pe de altă parte influența fertilă a absurdului. 
Paralel cu aceste tendințe „literatura realității” va primi o nouă semnificație: în 
revista Utunk apare un fragment din mărturia lui  András Sütő despre pământul 
natal, întitulat Anyám könnyű álmot ígér (Un leagăn pe cer), respectiv putem citi 
memoriile generației care a ajuns în etapa de sinteză (István Nagy, Sándor 
Kacsó, János Bartalis); în romanul lui Tibor Bálint, care a devenit rapid un 
bestseller, putem fi martori la o sinteză aparte a ficțiunii și realității, este vorba de 
volumul Zokogó majom /Maimuța plângătoare, anumite fragmente ale acestui 
roman sunt publicate pentru prima dată în revista Utunk. Aici se dezvoltă cariera 
celei de-a doua generații Forrás/Sorginte (László Csiki, Árpád Farkas, Kálmán 
Györffi, Ferenc Kenéz, László Király, Zsigmond Palocsay, István Sigmond, Attila 
Vári precum și poetul și pictorul Lajos Páll, care a fost întemnițat o perioadă). În 

                                                            
1 Szilágyi István: Utunk Évkönyv/Almanachul Utunk 77. 58. 



165 

anii 1980 se dezvoltă cariera celei de-a treia generații Forrás/Sorginte, și se 
prezintă o a patra generație, ai cărei membri publică și în revista Utunk: Emese 
Egyed, András Ferenc Kovács,  Gábor Tompa, András Visky,  János Zudor 
publică poezii; Barna Bodó, József Gagyi, János Géczi A., Zsolt Láng, Emese 
Medgyesi, László Pillich, Mihály Tompa Z., György Vitus K. publică proză și 
reportaje; János Borcsa, Tamás Jakabffy, István Józsa T., Réka Kisgyörgy 
publică critici. Pe lângă autorii cunoscuți ca și critici de teatru, se prezintă cu 
scrieri de teoria teatrului  Gábor Tompa și András Visky, Zsófia Balla scrie cronici 
muzicale, iar despre operele de artă plastică putem citi critici scrise de Péter 
Domokos, Géza Székely și alții.  

În „ultimul număr” al revistei, cel din 29 decembrie 1989 (fără număr) – 
apărut deja după victoria revoluției, în articolul lui István Szilágyi, întitulat 
Vezércikk (Editorial), se caracterizează atât epoca, cât și dilemele de 
scriitor/editor ale perioadei respective: „…deja nu a mai contat nimic, doar 
volumul: lungimea, greutatea, și majusculele titlurilor de un deget. De ce am 
făcut, totuși? Ca în interiorul revistei, să putem publica câte o nuvelă, câte o 
poezie, o critică literară? Da, și cu acest preț. Am mai avut încă un motiv. Ca să 
rămână acest așa-zis cadru instituțional. Cadrul unei reviste literare maghiare, 
care a apărut odată pe săptămână… Și atunci am mai primit o șansă de la 
istorie. Poate ultima. Doamne, numai să putem să realizăm demn de posibilitățile 
oferite de aceste momente.”  

 
4. Korunk și Napsugár 
 
Ca un efect al avântului revoluționar maghiar din 1956, conducerea română 

a partidului s-a străduit să prevadă cerințele juridice ale minorităților. Datorită 
acestui fapt, Ernő Gáll a putut porni cea de-a doua ediție a revistei Korunk, iar 
excepționalul prozator István Asztalos a inițiat revista pentru copii (în acea 
perioadă și eu făceam parte din această categorie) Napsugár. Ambele activau ca 
un atelier literar. Prima datorită activității organizatorice și literare a lui Lajos 
Kántor, cea de-a doua datorită construcției comuniunii dintre generații și națiuni 
din partea lui Sándor Kányádi și Aladár Lászlóffy. 

 Lajos Kántor evocă în memoriile sale relația dintre Korunk și Utunk, adică 
cele două reviste culturale maghiare din Transilvania înaintea schimbării 
regimului. Cum s-au completat reciproc aceste reviste?  

„Exista o legătură între cele două reviste – a răspuns la întrebarea 
reporterului redactorul-șef al revistei Korunk de după anul 1990 –, deoarece noi, 
colaboratorii revistei Korunk, am publicat în permanență în revista Utunk, câțiva 
colegi lucrau la ambele reviste – mai ales în domeniul criticii literare, dar și în 
cazul publicațiilor literare. De exemplu Gusztáv Láng a publicat de mai multe ori 
atât în revista Utunk cât și la noi, dar pot să menționez în acest sens pe Aladár 
Lászlóffy, Domokos Szilágyi, Géza Páskándi, dintre autori, din generația mai în 
vârstă pe Andor Bajor, care a publicat de mai multe ori și la noi. Au fost cazuri 
când au venit la noi în redacție oameni de la revista Utunk, László Király a avut la 
noi o rubrică personală o perioadă mai lungă de un an, dar a venit la noi și Antal 
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K. Jakab. Probabil că ei au avut un conflict mai lung sau mai scurt cu 
conducerea de atunci a revistei Utunk. Colaboratorii din domeniul artelor 
plastice au lucrat în permanență pentru ambele reviste. Relația dintre cele două 
redacții nu a fost proastă. Revista Utunk a fost în primul rând o revistă literară, 
și nu a publicat articole de alt gen, cu toate că în acea perioadă și în revista 
Korunk rubrica literară a fost însemnată, însă acolo au apărut studii de 
ideologie, sociologie, filozofice, de științe sociale și ale naturii, articole care nu 
s-au prea publicat în revista Utunk. Relațiile personale dintre cele două redacții 
au fost bune, de fapt, dar și acest aspect era variabil în funcție de redactorul-șef 
al revistei Utunk – acolo s-au schimbat redactorii-șefi de mai multe ori. Aș putea 
spune că din redacția revistei Utunk, 
în primul rând au publicat în revista 
Korunk colaboratorii mai tineri, sau 
dintre cei vârstnici cei cu concepție 
mai liberală – mă refer în primul rând 
la concepția lor estetică –, deoarece 
această revistă și-a asumat și acest 
rol. Au fost și câțiva autori, care nu au 
prea publicat în revista noastră, îmi 
pare rău, probabil era vorba de 
probleme financiare. De exemplu 
Ádám Bodor a publicat în 
permanență în revista Utunk, pentru 
că de acolo a primit onorariul rapid, 
dar la noi s-a achitat contravaloarea 
articolului mai târziu. Însă Páskándi a 
publicat multe lucrări la noi, așa rețin 
că noi am publicat pentru prima dată 
cele mai importante lucrări ale lui, 
cum ar fi Vendégség (Ospăț) sau 
Tornyot választok (Aleg un turn). 
Bineînțeles, au existat și tensiuni între 
cele două, dar acestea erau, în 
general, de natură personală. Nu 
putem spune univoc că revista Utunk 
a marcat linia conservatoare, dar s-a întâmplat ca noi să publicăm anumite 
lucrări ale lui Domokos Szilágyi, care nu s-ar fi putut publica nici în Igaz Szó, 
nici în Utunk. Revista Korunk, inclusiv conducerea ei a riscat mai mult decât 
noi. Acest lucru nu se referă la perioada în care Győző Rácz era redactorul-șef, 
adică începând din anul 1984, când Ernő Gáll s-a pensionat, până la 
schimbarea regimului. Acea perioadă era una foarte tristă din istoria revistei, 
este aproape incredibil ce decădere bruscă s-a produs în acei ani.”1  

 

                                                            
1 https://kronika.ro/szempont/ameg-kellett-harcolni-bizonyos-velemenyekkela-a-beszelgetes-kantor-lajossal-a-ko 
runk-volt-foszerkesztojevel) 
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Napsugár 
Redactori-șef:  István Asztalos (1957–1960),  János Farkas (1960–1987, 

respectiv 1990–1992),  Károly Tar (1987–1988),  Jenő Murádin (1988–1990),  
Emese Zsigmond (1992–). Membrii redacției fondatoare au fost: Andor Bajor,  
Sándor Fodor,  György Méhes,  Gizella Hervay,  Mária Tamás în calitate de 
scriitori și poeți, precum și artiștii plastici  Margit Soó Zöld și Tibor Kádár. Ca o 
caracteristică a minorităților naționale, în etapa de dinainte de 1989, revista a 
oferit un loc de muncă și un refugiu pentru mai multe personalități ale literaturii 
maghiare din Transilvania. Printre redactorii publicației amintim pe  Aladár 
Lászlóffy,  Sándor Kányádi,  Tibor Bálint, János Kádár, Rudolf Németi, Béla 
Jánky.  

Conștientizând sarcina importantă a educației tineretului, revista a avut 
încă de la începuturi minunați colaboratori. Au scris în permanență pe lângă cei 
sus-menționați  Domokos Szilágyi,  Zoltán Veress,  András Sütő,  Erik Majtényi,  
Pál Jancsik,  Zsigmond Palocsay,  Lili Marton,  Ráchel Szőcs,  Margit Gáll, 
respectiv dintre autorii mai tineri  János Szántai,  András Ferenc Kovács,  
András Visky,  Emese Egyed,  Katalin Cseh,  József Mészely,  László Simonka. 
Revista Napsugár a publicat și descrierile geografice lui  Magdolna Mosoni B.. 
Aspectul grafic cu mult gust a fost asigurat de către colaboratorii artiști plastici:  
József Bene,  Júlia Tollas, Arz Helmut,  Pál Fux,  Zoltán Andrásy,  Gusztáv 
Cseh,  István Árkossy,  Lívia Rusz,  Mária Kopacz,  László Feszt jr.,  Helga 
Unipan,  Ferenc Deák,  Ágnes Forró, respectiv în calitate de angajat  Margit 
Soó Zöld și  János Venczel. Coreograful  Dénes Székely a scris articole despre 
dansul popular din Secuime.  

 
5. Echinox 
 
În momentul publicării Vitorla-ének (Cântecul velelor) – înainte de 1968 – 

primatul poeziei a fost semnificativ. Cu ocazia disputei legate de antologiile 
Varázslataink/Magiile noastre (1974) și Hangrobbanás/Explozia sunetelor 
(1975), s-a descoperit că acea generație de literați nu are ca punct forte poezia; 
dar au avut o viziune asupra întregii vieți spirituale, astfel am putut observa o 
aspirație a lor spre totalitate, dar încă de la începuturi au pus în practică o 
diviziune rațională a sarcinilor: s-a prezentat grupul de critici, esteticieni și 
filosofi din partea celei mai tinere generații – probabil acest aspect a fost 
punctul lor forte.  

Această descoperire a fost evidențiată și prin ziarul studenților clujeni, 
apărut pentru prima dată în 1968, întitulat Echinox. În temeiul hotărârii 
Ministerului Educației și Asociației Studenților din 20 septembrie 1968, studenții 
universităților au putut edita reviste periodice. Filozoful Gusztáv Molnár, care 
azi se bucură de o reputație internațională, scriitorul Vilmos Ágoston, politologul 
Béla Bíró au vrut să redacteze o revistă independentă a studenților maghiari – 
întitulată Új hajtás/Noul vlăstar. (În perioada interbelică au existat numeroase 
premise în acest sens.) Au și obținut autorizațiile necesare. Însă rectorul de 
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atunci al universității, Ștefan Pascu, a zădărnicit intenția tinerilor, și a dispus să 
se editeze o revistă trilingvă, care să poarte numele cercului literar al studenților 
de la facultatea de filologie (Echinox). Nu s-au bucurat nici conducătorii cercului 
(Ion Pop, Marian Papahagi), nici studenții de la linia germană (Peter Motzan, 
Werner Söllner). 

Articolele publicate în limba maghiară au căzut în sarcina redactorilor-șef 
adjunct (Zoltán Rostás,  Gáspár Miklós Tamás,  Rudolf Németi, Erzsébet 
Németi Nagy), redactorului responsabil (György Gaal, László Cselényi), ulterior 
redactorului responsabil (Sándor 
Kereskényi, Péter Egyed, după care  
Mihály András Beke) și redactorilor 
(Géza Boér,  Géza Szőcs,  Ferenc 
Bréda, Zoltán Bretter). Materialele 
de bază au avut ca tematică cultura 
studenților, literatura și filosofia. Au 
urmărit cu atenție activitatea 
cercurilor studențești, spectacolele 
trupelor de teatru studențești, 
activitatea cercului. Cel mai frecvent 
au publicat următorii scriitori și 
poeți: Zsófia Balla, Mária Kozma, 
Katalin Kovács, Péter Bán, Ferenc 
Irinyi Kiss, Mihály Sebestyén, 
József Soltész, András Kiss, 
György László, Béla Markó, Pál 
Murgu, Mária Adonyi Nagy, Sándor 
Kovács, Dezső Palotás, Béla 
Cselényi, Sándor Kónya, Zoltán 
Zazar, János Zudor, József Gagyi, 
József Kőrössi P. și András 
Keszthelyi. Adeseori au publicat opere de artă traduse ale poeților români și 
maghiari. Pe paginile în limba maghiară au discutat despre noțiunea literaturii 
clasice. Au publicat în revistă mai mulți profesori universitari. La aniversarea a 
cinci ani de la înființarea revistei au publicat un supliment (VI/1–3), la cea de-a 
zecea aniversare au publicat un număr jubiliar, în care au relatat istoria revistei 
Echinox (X. 10–12.). 

Din articolele apărute în limba maghiară, pe trei-patru pagini ale revistei, 
articole care se găseau între paginile în limba română și germană, s-a publicat o 
antologie în 1983 la editura Kriterion. În introducerea redactorului, Mihály András 
Beke relata despre acel profil spiritual, al cărui atelier era Echinox până în acea 
perioadă. Adică: gândirea plină cu dubii, „a concepției literare experimentale, care 
a căutat noi forme și voci”.1 După care în revista Mozgó Világ din Ungaria, care 

                                                            
1 Beke Mihály András şi Bréda Ferenc (redactat.): Bábel tornyán. Válogatás az Echinox 
munkatársainak írásaiból. (Pe turnul Babel. Antologia scrierilor colaboratorilor revistei Echinox). 
Editura Kriterion, Buc., 1983. 5.  
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era considerată „renitentă” în sistemul Kádár, Gábor Martos a relatat în ediția din 
februarie 1987 istoria paginilor în limba maghiară ale Echinox-ului de până 
atunci.1 A dovedit că, în ce privește proporția paginilor, nu a contat egalitatea 
șanselor, ci proporția de atunci a unei minorități naționale.  

Conform unei aprecieri contemporane, această revistă „constituie un 
fenomen important și unic al culturii din România: unicitatea constă în faptul că 
întotdeauna era redactată în mai multe limbi (mai demult erau pagini în limba 
română, maghiară și germană, azi doar română și maghiară), iar pe de altă 
parte (fiind o revistă studențească), modul de viață s-a caracterizat printr-o 
permanentă tranziție și schimbare. Depășind statutul unei reviste studențești 
locale, această publicație a fost transformată de către redactori, care erau 
studenți, și se perindau din patru în patru ani, într-o publicație culturală de rang 
național, totuși redacția și-a păstrat poziția semioficială și semipublică, care a 
cuprins numeroase avantaje în contextul politico-cultural al sistemului totalitar. 
Revista Echinox de aceea a putut să fie și să rămână atelierul cu o libertate 
privilegiată și o posibilitate culturală a vieții literare și științifice românești, 
maghiare și germane, înainte de 1989.”2  

 Szabolcs László, în articolul privind reconstrucţia înfiinţării revistei Echinox 
în 1968, evidenţiază cum s-a confruntat iniţiativa „civilă” începută în paralel de 
către două grupuri de studenţi clujeni, cu aparatul sistemului totalitar, care a 
vrut să îi controleze. Autorul care este membrul tinerei generaţii de critici, 
constată obiectiv: „profesorii desemnaţi în fruntea revistei de către putere (atât 
Ion Pop, cât şi Aurel Codoban din 1983) au servit într-o proporţie minimă voinţa 
autorităţilor; pe de altă parte cercul studenţilor români înfiinţat pe relaţii de 
prietenie, gusturi şi concepţii comune, care a încercat să coopteze noi membri 
tot prin concepţii comune (cu toate că nu a luat atitudine pentru divizarea mai 
justă a structurii revistei) nu a manifestat o atitudine discriminativă faţă de 
redactorii maghiari, ci au colaborat cu succes în vederea realizării unei reviste 
într-adevăr valoroasă.”3 

 
6. Jelenlét  
 
Este revista asociaţiei MADISZ (Uniunea Tinerilor Democraţi Maghiari). Primul 

număr al organului de tineret editat de Uniunea Scriitorilor din România a apărut la 
10 ianuarie 1990. Ultimul număr a apărut în luna mai anul 1991. Redactorul şef a 
fost Botond B. Kiss, iar cofondatorul şi redactorul şef adjunct a fost Kelemen 
Hunor. Renumitul politician îşi aduce aminte de această perioadă astfel: „A fost o 
aventură interesantă, m-am confruntat pentru prima dată că trebuie să editez 
săptămânal un număr, pe care trebuia să-l vând şi să obţin salariul echipei.” 

                                                            
1 Martos Gábor: Éjegyenlőség (Echinocţiul nopţii). Mozgó Világ, 1987. 2. 59–70. Vezi: Martos Gábor 
(szerk.): Marsallbot a hátizsákban (Bagheta de mareşal în rucsac).A Forrás harmadik nemzedéke. 
/Cea de-a treia generaţie a Sorginţii. Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 1994.  
2 László Szabolcs: A háromnyelvű sárkány születése (Az Echinox 1968-as indítástörténetének 
rekonstrukciója). Naşterea unui balaur trilingv. (Reconstrucţia înfiinţării revistei Echinox în 1968/ 
revista Látó, noiembrie 2010. 
3 Autor identic: locaţie identică. 
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Kelemen a fost membru activ al noilor iniţiative Serény múmia (Helikon) /Mumia 
sârguincioasă/ şi Előretolt Helyőrség (Garnizoana mutată în faţă). 

 
7. Helikon 
 
În zilele din decembrie 1989, revista Helikon devine un for important al 

literaturii maghiare. Printre redactori se află autori de anvergură, cum ar fi: 
László Király, Emese Egyed, Noémi László sau Attila Zsolt Papp. Helikon, 
condus de redactorul-șef Zsolt Karácsonyi, este o revistă recunoscută, atât în 
Cluj-Napoca, în ţară, în Europa Centrală, dar şi de Vest. 

Fiind într-un fel o continuare a revistei Utunk (Drumul nostru), a avut un 
drum lung, plin de peripeţii, mai ales în sensul economic, şi al mutărilor fizice 
ale redacţiei de la un loc în altul, în timp ce revista editată, până în anul 1991 
săptămânal, iar după aceea bisăptămânal, să se menţină pe un loc aparte al 
culturii maghiare din România şi de pretutindeni. 

Fiind un for important al literaturii maghiare contemporane, revista Helikon 
a fost şi este un punct de pornire pentru tinerele generaţii. De aici au pornit în 
ultimele două decenii două generaţii tinere de poeţi, prozatori, eseişti, care au 
pus umărul la întărirea şi continuarea drumului specific transilvănean, dar în 
acelaşi timp şi european al literaturii maghiare din România. Cei care au fost 
lansaţi în paginile revistei la începutul anilor 90, precum János Dénes Orbán, 
Noémi László, Hunor Kelemen, Vince Fekete, Gábor Vida, au devenit 
personalităţi importante ale culturii maghiare. Distinşi cu premii importante, 
devenind redactori la reviste literare recunoscute, dar fiind în continuare 
colaboratori de bază ai revistei Helikon. 

La sfârşitul anilor nouăzeci a pornit de pe aceste pagini ale revistei Helikon 
chiar şi cea de-a doua generaţie, printre membrii căreia se numără Imre József 
Balázs, Éva Farkas Wellmann, Zsolt Karácsonyi, Attila Zsolt Papp, Róbert 
Csaba Szabó etc. Şi această generaţie a constituit o bază importantă, nu 

La Helikon: Király László, Rákossy Tibor, Szilágyi István, Noémi László, 
Karácsonyi Zsolt, Benji Horvath, Deak Judit, Papp Attila Zsolt şi André Ferenc 
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numai prin cărţile editate la edituri prestigioase din ţară şi din Ungaria, dar şi 
prin activitatea de redactor. 

În cele de mai sus am prezentat 
revista ca un for al literaturii tinere, 
ca un punct de plecare al ideilor 
literare novatoare. În acelaşi timp 
Helikon rămâne şi un for al autorilor 
recunoscuţi, chiar pe plan european: 
de la Ádám Bodor la Esterházy 
Péter, şi de la Sándor Kányádi la 
Béla Markó. O secţiune importantă a 
revistei se ocupă de istorie şi de 
critică literară, texte de 
memorialistică, care dau un caracter 
specific revistei Helikon. 

Pe lângă paginile reţinute pentru 
tinerele generaţii, Helikon are şi 
rubrici de teatru, film, muzică clasică, 
rubrică dedicată artelor plastice, 
desenelor animate, precum şi o 
rubrică importantă de interviuri, unde 
sunt prezentaţi autori de vază ai 
literaturii maghiare şi române, de la 
Zalán Tibor la Nora Iuga, şi de la 
Szabó T. Anna la Romulus Bucur. 

Conform tradiţiei sale de promovator al dialogului intercultural, cu o 
deosebită atenţie asupra literaturii române, publică aproape lunar numeroşi 
autori români, precum: Ștefan Augustin Doinaș, Romulus Bucur, Ștefan 
Manasia, Gellu Naum, Elena Vlădăreanu, Marius Ștefan Aldea, Dan Sociu. 

Chiar şi în momentele cele mai dificile ale existenţei sale, în sensul 
financiar şi al lipsei de sediu redacţional, revista Helikon a reuşit să se menţină 
în prima linie a revistelor literare maghiare din pretutindeni. 

Prezenţa revistei pe internet, prin site-ul propriu, precum şi pagina 
facebook, aduc prestigiu revistei şi în această sferă nouă de comunicare.1 

 
8. Előretolt Helyőrség (Garnizoana mutată în faţă) 
 
Cu doi ani înainte să apară primul număr – în ianuarie 1995 – al revistei 

Előretolt Helyőrség, atelierul cu acelaşi nume funcţiona deja. Seriile de cărţi 
editate de ei, precum şi nenumăratele evenimente literare organizate au adus 
un avânt nou, tineresc în literatura maghiară din Transilvania. Előretolt 
Helyőrség a format mulţi scriitori şi redactori, în douăzeci de ani a organizat 
sute de evenimente literare şi a editat peste şaizeci de volume.  

                                                            
1 Karácsonyi Zsolt: Revista literară Helikon. Manuscris. 
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De fapt, organizatorul a constituit suplimentul revistei Helikon, al cărui prim 
număr a apărut în 12 noiembrie 1993 cu titlul Serény Múmia/Mumia 
sârguincioasă. Redacţia a pus la dispoziţia tinerilor creatori un supliment de 4-6 
pagini, cu denumirea de mai sus, suplimentul a fost redactat de Vince Fekete. 
Attila Sántha a prezentat obiectivele în articolul întitulat Serénykedő ezredvég 
avagy a múmiák ébredése/ Sfârşitul de mileniu sârguincios sau trezirea 
mumiilor/: „În fiecare dintre noi există o mumie – scrie – […], îmbălsămată, 
contractată, sterpă, dar întotdeauna este gata să se trezească după ce a băut o 
picătură din lichiorul vieţii […]. Câteva mumii deja s-au trezit. Ele posedă 
experienţa câtorva mii de ani a omenirii, iar ele, care au fost în moarte aparentă 
aşa multă vreme, ştiu, într-adevăr, cum să trăieşti, aşa se pare că ele există 
fără să le fie frică de moarte. Sunt fie foarte deştepţi, melancolici, fie 
sârguincioşi până la ameţeală; fug din colo-încoace, încât ne apucă durerea de 
cap, după care, într-o dispoziţie bună se aşează şi ne povestesc nouă […]. 
Poate această poveste o putem numi literatură.” În acest număr au fost 
publicate poeziile lui Attila Benő, Vince Fekete, Noémi László şi János Dénes 
Orbán, nuvela lui Péter Demény, schiţa lui Attila Sántha, eseul lui Attila 
Csobán.  

Începutul liric al grupului se leagă atât de numele lui  János Dénes Orbán 
cât şi de numele lui Attila Sántha, ei nu sunt doar teoreticieni, dar şi prin 
poeziile lor încearcă să transpună definiţiile de mai sus (conform lui István Fried 
măcar o orientare a lor) în limbajul propriu privind poezia ideală. Această 
poezie – constată Fried – „transpune: pentru că a depăşit de mult acea poezie 
care poate fi predată, însuşită conform manualelor de poezii … Dar a depăşit şi 
avangarda, pentru că nu vrea să explodeze, ci să găsească printre smerenie şi 
trufie, indiferenţă şi credinţă, cuvântul autentic. Dar tot din acest considerent se 
află la mijloc: în pofida sincerităţii sale, care ar putea fi calificată extremistă, 
respectă ceea ce ea consideră valoare”1 Attila Sántha desemnează forul 
direcţiei suplimentul lui Helikon, adică Serény Múmia/Mumia Sârguincioasă/, la 
care alţii mai adaugă şi revista redactată de János Dénes Orbán, adică 
Előretolt Helyőrség/Garnizoana mutată în faţă. Indubitabil, răspândirea se 
datorează şi redactorului Serény Múmia, adică lui Vince Fekete, care între 
1994 și 1996 a realizat şi a publicat interviuri cu numeroşi poeţi şi prozatori 
tineri.  

 Előretolt Helyőrség şi-a mutat sediul în 2015 la Budapesta. De atunci 
activitatea vizează întregul Bazin Carpatic, sub conducerea lui János Dénes 
Orbán. Vincze Fekete şi Attila Sántha prezintă din Secuime, lună de lună, 
valorile şi posibilităţile de făurire a valorilor din cadrul literaturii din Bazinul 
Carpatic.  

                                                            
1 Fried István: A transzközép keresés lírikusai. Fiatal erdélyi költők. (Poeţii căutării liniei de mijloc 
transilvane. Tineri poeţi transilvăneni). I–III. Helikon 1996/17, 18, 19. 
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HORIA BĂDESCU 

 

PAŞII POETULUI 
 
O amintire de acum aproape treizeci de ani se impune. O dimineaţă 

însorită de mai a anului 1991. O mare de oameni dinaintea Teatrului Naţional, 
acoperind strada de pe care circulaţia fusese întreruptă, invadând piaţa din 
faţa catedralei. Dinaintea Teatrului Naţional, a catedralei şi a statuii lui Lucian 

Blaga. O mare de 
oameni ascultând cu 
atenţie, aproape cu 
religiozitate aş zice, 
poeţii. Poeţii de-aici şi 
de-aiurea, pentru întâia 
oară de-aiurea dinaintea 
lor, pentru-ntâia oară 
sărbătorindu-l pe Blaga la 
Cluj. Ore întregi. Fără să 
se grăbească, fără să 
părăsească acea agora 
lirică. Şi pe urmă ploaia, 
o ploaie de primăvară, 
caldă şi repede. Şi poeţii, 
de-aici şi de-aiurea, 
continuând să-şi ros-
tească, imperturbabili, 
poemele şi ei continuând 

să asculte fără să se mişte, sub umbrele sau primind pe obraz lacrimile pe care 
florarul le lăsa să cadă pe feţele lor. O imagine unică, dusă fără întoarcere şi fără 
şanse de repetare, pe care memoria mea o alătură totdeauna unei alteia, la fel 
de singulară şi de spectaculoasă: miile de oameni strânşi pe malurile Drimului ca 
să-i asculte pe poeţi sub cerul înalt, boltit peste podul de la Struga. Aşa cum 
visasem, aşa cum îmi dorisem atunci când imaginasem Festivalul Internaţional 
Lucian Blaga. Cum ne dorisem cu toţii, atunci când întemeiasem Societatea 
Culturală „Lucian Blaga”. 

De acea piaţă clujeană la început de mai şi de ultim deceniu al veacului şi 
mileniului pe care le-am lăsat în urmă se leagă în bună măsură destinul 
european al acestui mare poet. De acest Festival şi de această Societate 
clujeană care, dincolo de decantările, lămuririle de noi înşine - pentru mine acest 
cuvânt, lămurire, rămâne legat de sensul lui alchimic – în raport de opera 

Horia Bădescu  
și Dorli Blaga 
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blagiană, a avut ca ţel declarat să restituie lumii întregi un poet şi un gânditor pe 
care istoria îl exilase în umbra unei scări de bibliotecă închisă între zăbrelele 
cuştii ideologice.  

O operă mare, o operă adevărată, aşa cum este opera blagiană, o operă 
care oferă omului nu răspunsuri, ci întrebări despre sine şi despre a fi în lume, 
căci altminteri existenţa ei nu-şi află justificare, lăsă deschisă o infinitate de căi de 
acces către infinitele trasee pe care le propune. Ea închide în sine infinitatea 
deschiderilor sale şi oferă răspuns întrebând altminteri pentru fiecare. 
Găsească-şi fiecare drumul şi afle-şi propriile întrebări! Ea este mereu 
contemporană, „canonul” ei e mereu actual nu prin popularitate, ci din necesitate, 
atîta vreme cât umanitatea nu-şi schimbă genomul spiritual, acela care o face să 
fie ceea ce este.  

Totul e ca această operă să nu rămână în umbra acelor scări pe care din 
varii motive i le aşază dinainte istoria. Totul e ca ea să rămână „în lumină”, ca să 
folosesc titlul inspirat pe care Irina Petraş, admirabilul şi neobositul editor al 
succesiunii de volume reunind lucrările ediţiilor succesive ale Festivalului, l-a 
aşezat pe pagina de gardă a celei de a 9-a antologii „Meridian Blaga”. 

Din acest punct de vedere, dacă ne uităm în urmă, aş spune că toţi aceşti 
ani nu s-au scurs în zadar, că poezia şi filosofia blagiană s-au aflat constant în 
lumină. Aici ca şi în altă parte. Ei au adăugat exegezei blagiene mii de pagini, o 
vastă bibliotecă constituită din lucrările prezentate la ediţiile succesive ale 
Festivalului, la Cluj dar şi la Paris. Aşa cum Dominique Daguet, poetul, prietenul 
indefectibil al Festivalului Blaga de la Cluj încă de la prima sa ediţie, editorul 
îndrăgostit de poezia românească, graţie căruia s-au putut tipărit Caietele Blaga 
ale Colocviilor pariziene, a realizat o nouă ediție a acestora, reunindu-le într-un 
singur volum.  

Spuneam că după câteva zeci de ani nu te poţi sustrage amintirilor. Să-mi 
amintesc atunci febra acelor zile şi mai ales nopţi în care am lucrat 
împreună - împreună e un fel de a zice, căci eu la Paris, el la Troyes, între noi 
invizibilă mâna internetului – la alcătuirea acelor Caiete Blaga. Ori poate, şi mai 
înainte, cu prilejul uneia dintre primele ediţii, poate a doua, nu mai ştiu, să mi-l 
amintesc pe Dominique Daguet, într-o după-amiază, în reculegere la Crucea 
Iancului. Alături de Ovidiu Iuliu Moldovan recitând, într-un duet de o rară puritate 
cu Sava Negrean Brudaşcu, poemul lui Blaga. Alături de noi toţi. Alături de 
Gerard Bayo, primul laureat al Festivalului, care, întors la Cluj, avea să scrie 
după ani acest tulburător poem:  

Acolo, sub acoperişurile până-n pământ, 
aproape reunită-i 
tăcerea 
acum, în afara duratei 
devine vizibilă. 
 
Coboară acoperişurile pân’ la pământ 
la picioarele dealului. 
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Eternitatea nu se-ntrupează 
de mâine, ea e tăcerea naşterii 
reîncepute. 
Sau, poate, să mi-l reamintesc pe Diem Chau, traducătorul lui Blaga în limba 

vietnameză, sărutând diploma Premiului Blaga pentru traducere, în Salonul de 
aur al Palatului Behague, la Paris. Sau poate... 

In atâţia ani amintirile se adună. Ca şi laureaţii. Ar fi prea lunga lista pentru a 
o pomeni aici. Despre mulţi dintre cei de pe alte meleaguri am vorbit de altminteri 
cu alte ocazii. Şi totuşi nu pot să-i uit pe Gérard Bayo, Marc Quaghebeur, 
Dominique Daguet, Charles Carrère, Michel Camus, André Doms, Yves 
Broussard, Jean Poncet, Jean-Luc Wuathier, Arthur Haulot, Diem Chau, Werner 
Lambersy, Max Alhau, Chang Soo Ko, Philippe Jones, Jeannine Baude, Serge 
Fauchereau, Brenda Walker, Basarab Nicolescu, Adam Puslojic, Sanda Stolojan, 
Bruno Rombi, Srba Ignatovici.  

Însă mulţi au fost şi aceia care s-au străduit ca Festivalul să dăinuiască de-a 
lungul deceniilor. Şi nu pot să nu mi-i reamintesc acum pe cei mai fideli, pe cei 
mai dăruiţi trudei de a-i întreţine aprinsă flacăra. Nu pot să nu mi-i reamintesc şi 
să-i amintesc pe Liviu Petrescu, pe Traian Brad, pe Tudor Dumitru Savu, pe 
Petru Poantă, plecaţi de-acum, vai!, în lumea umbrelor, sau Irina Petraş, Mircea 
Borcilă, Doina Cetea, Tudor Cătineanu ori Rodica Pop, Doina Popa, Mircea 
Opriţa şi încă, şi încă. 

În atâţia ani amintirile se adună. Nu te poţi ascunde de ele dar nu ele sunt, în 
fond, cele mai importante! Fiindcă acea punerea în lumină de care vorbeam 
înseamnă, dincolo de exegeză, capitală desigur, căci ea raportează, pune în 
relaţie şi asigură locul unei identităţi estetice, mai ales transpunerea acestei 
identităţi în teritoriile virgine ale altei limbi decât aceea în care a fost zămislită. 
Întreprindere deloc uşoară şi plină adeseori de pericole. Întreprindere care 
măsoară însă şi puterea impactului acelei opere, consonanţa ei cu spiritualitatea 
unei temporalităţi date. Cum, unde şi în ce fel s-a întâmplat aceasta în cazul 
operei lui Lucian Blaga, mai ales celei poetice, rămâne o chestiune al cărei 
răspuns sau ale cărei răspunsuri pot spune între altele şi dacă obiectivele 
Festivalului nostru au fost atinse. Însă adevărata justificare o constituie 
traducerile însele. Tradus în franceză (care deţine recordul cu cel puţin 
şase-şapte traduceri de buna calitate din poezia, teatrul sau filosofia sa), engleză, 
italiană, spaniola, germană, Blaga a pătruns şi în spaţii lingvistice mai puţin notorii 
dar nu mai puţin dăruite poeziei şi mai puţin spectaculoase - vietnameza, 
persana, flamanda, coreana - interesul pentru creaţia sa probând, cu asupra de 
măsură, că Blaga este nu numai un mare poet al veacului XX, ci şi, şi mai cu 
seamă, unul al secolului XXI. Pentru multe dintre aceste fapte Festivalul şi 
Societatea Blaga sunt « vinovaţi » !  

« Vinovaţi » suntem toţi aceia care, iubindu-l pe Lucian Blaga, probăm cât de 
neîntemeiate au fost îngrozitoarele temeri pe care acesta i le împărtăşea lui I D 
Sârbu, în cumpliţii ani ai obsedantului deceniu al trecutului veac : « Toţi mă veţi 
uita, opera mea va pieri, voi muri singur, ca un câine » ! « Vinovaţi » suntem toţi 
aceia care nu l-am uitat ! 
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ELENA ABRUDAN  

 

CULTURA 2.0 
Reflexii metatextuale și multimodale 

 
Cunoaşterea produselor culturale poate determina integrarea lor în fluxul 

comercial sub forma mărfurilor care pot fi achiziţionate, dar, mai ales, sub forma 
experienţelor rezultate din interacţiunea consumatorului cu evenimentul cultural. 
Acum, valorile propuse de artişti și producători media vin în întâmpinarea dorinţei 
omului de a-şi satisface gustul estetic, de a se juca, relaxa, de a se simţi provocat 
de noi şi noi experienţe audio-vizuale care revitalizează percepţia produselor 
culturale. Această modalitate de accesare a culturii este tot mai mult concentrată 
în mari centre media și centre culturale care funcţionează ca spaţii de creaţie şi 
difuzare a producției media și artistice contemporane şi conţin studiouri de radio 
și televiziune, adevărate studiouri multimedia. În această paradigmă estetică și 
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multimedia se înscriu proiectele realizate de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor și de 
Societatea Culturală Lucian Blaga împreună cu studenții Departamentului de 
Jurnalism al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Proiectul Scriitori clujeni a fost demarat în ianuarie 2013, dar continuă și în 
prezent. Acesta presupune realizarea unei serii de interviuri (în format video, 
transcrise ulterior în vederea publicării 
într-un volum) cu membri marcanți ai 
Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din 
România. Menirea acestor dialoguri este 
aceea de a dezvălui publicului larg 
aspecte legate de activitatea literară şi 
instituțională a celor mai importanți scriitori 
clujeni. Perspectiva pe care o are proiectul 
în vedere este aceea de a se constitui 
într-o radiografie relevantă a vieții literare 
clujene din ultimele decenii. Interviurile 
sunt realizate de o echipă de studenți la 
nivel licență, masterat și doctorat ai 
Departamentului de Jurnalism, UBB Cluj.  

Am reușit până acum să aducem în 
fața camerei de filmat, prozatori, poeți, 
critici literari, eseiști, colegi de vârste 
diferite care provin din medii diverse sau 
care au și alte pasiuni decât scrisul. Unii 
se manifestă ca artiști plastici, fotografi, 
graficieni sau artiști digitali. Am descoperit, 
astfel, pe lângă cuvinte, fraze memorabile 
și volume publicate, o dimensiune vie, perfect umană a vieții literare din Cluj. 
Considerăm că proiectul nostru este unul important atât ca document al vieții 
literare clujene și românești din ultimele decenii, cât și ca mărturie unică a 
momentului actual în literatura română. Interviurile reliefează perspective diferite 
asupra condiției scriitorului în societatea actuală, asupra literaturii românești și 
universale, asupra artei de a scrie, dar și poveștile unor întâlniri literare speciale 
sau reamintiri ale primilor pași în literatură ai unora dintre cei mai apreciați autori 
români contemporani.  

Obișnuințele de consum ale publicului larg în contemporaneitate nu mai 
includ acum texte vizuale de mari dimensiuni și presupun o dinamică susținută a 
derulării secvențelor vizionate. De aceea interviurile au fost reduse la dimensiuni 
de 5-10 minute, specifice noilor emisiuni culturale și care permit o rapidă 
informare referitoare la produsele culturale. Interviurile video au fost transmise 
parțial de TVR Cluj și pot fi urmărite pe canalul de YouTube al Centrului Media 
UBB, accesând următorul link: http://mediaproject.jurna.ro/ 
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Tocmai de aceea, interviurile au fost transcrise de un grup de studenți și 
adunate într-un volum pe care l-am numit Scriitori clujeni in dialog și care a părut 
la finele anului 2017 la Editura Tritonic. Volumul consemnează prin textele scrise, 
grafică, ilustrații, fotografii și materiale video fragmente din istoria mai veche sau 
mai recentă a Filialei Cluj a USR, aspecte ale vieții literare clujene sau, mai larg, 
românești și, mai ales, profilurile membrilor Filialei clujene. Am reușit să adunăm 
amintiri despre trecut, perspective asupra prezentului, concepții despre viață și, 
mai larg, imaginea clară a unui organism viu, compus din oameni a căror voce 
inconfundabilă contribuie la diversitatea și bogăția ansamblului.  

Una dintre mizele centrale ale proiectului nostru a fost tocmai aceasta: să 
releve, dincolo de activitatea literară propriu-zisă a scriitorilor, pulsația intimă a 
actului de a scrie, în frământările, eforturile și bucuriile sale. O altă miză a 
proiectului a fost să ofere o perspectivă cât mai largă asupra fenomenului literar 
clujean, dincolo de granițe generaționale, diferențe de opinie sau specific 

ocupațional. Am adunat astfel 
informații prețioase despre unele 
dintre cele mai importante volume ale 
literaturii clujene din ultimele decenii, 
informații despre viața celor mai 
relevante reviste literare din oraș și 
mărturii ale unor momente de cotitură 
din istoria recentă a vieții culturale 
românești. Suntem convinși că o 
astfel de abordare, care strânge între 
copertele volumului păreri, povești și 
preocupări atât de diverse, are 
puterea de a crea o perspectivă 

relevantă, clarificatoare asupra vieții literare clujene în dimensiunea sa 
profesională și umană.  

Mediatizarea Festivalului Național de Literatura este un alt proiect, în care 
Filiala Cluj USR și, mai larg, Uniunea Scriitorilor beneficiază de colaborarea 
studenților Departamentului de Jurnalism. Început mai timid în 2014, proiectul 
continuă an de an să adune informații scrise și vizuale referitoare la acest 
eveniment care se desfășoară în orașul nostru.  

Conferințele și simpozioanele dedicate unor momente sau scriitori români și 
străini de marcă, recitalurile de poezie sau lansările de carte și vernisajele 
expozițiilor personale și colective au fost consemnate în știri, reportaje, fotografii. 
Acestea au fost postate pe site-ul dedicat acestui eveniment cu scopul declarat 
de a oferi o oglindă a acestui eveniment cultural național care are loc anual în 
Cluj. Participanții, câștigătorii premiilor sau simpli spectatori se regăsesc cu 
ușurință în imagini vii, dinamice și în mărturiile scriitorilor intervievați cu ocazia 
acestui eveniment. Sunt documente care încearcă să construiască o imagine 
veridică a vieții literare românești.  https://festlitcj.wordpress.com/ 
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 Poate mai puțin obișnuit la noi, acest proiect a permis studenților să încerce 
ceva nou, diferit de practica pe care o fac, potrivit programei, într-o instituție 
media. Ei au luat contact direct cu principalii actori ai vieţii culturale şi au reuşit să 
concentreze informații, impresii şi mărturii în documente vizuale de un real folos 
pentru istoria literaturii. Nu în ultimul rând, acest proiect vorbeşte despre 
implicarea tinerilor în evenimentele culturale la nivel local şi naţional ceea ce 
lărgeşte semnificativ orizontul de cunoaştere şi înţelegerea rolului tinerilor în 
contemporaneitate.  

Amintesc aici că, din materialele înregistrate de-a lungul ultimilor aproape 10 
ani la diferitele activități organizate în cadrul Filialei Cluj USR, fotografii, 
testimoniale, interviuri, reportaje, tinerii aspiranți la gloria jurnalistică au realizat şi 
clipul video de promovare a Filialei Cluj a USR care poate fi vizionat la: 
https://www.youtube.com/watch?v=xL4c0B6aCqs 

Societatea culturală Lucian Blaga a fost de asemenea partenerul nostru în 
câteva proiecte care s-au derulat de-a lungul câtorva ani. Este vorba de 
concursul Recitindu-l pe Lucian Blaga, adresat elevilor, studenților și tuturor 
iubitorilor de literatură. Acest concurs s-a desfășurat în cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga”, în luna mai a 
anilor 2011-2013. Competiția a presupus 
realizarea de materiale de presă scrisă și 
audiovizuale – eseuri, reportaje, portrete, 
interviuri, film documentar și realizarea 
unor eseuri vizuale pornind de la una 
dintre creațiile poetului și filosofului. Gândul 
nostru a fost acela de a deschide mintea și 
sufletul tinerilor spre realizarea unui act de 
valorizare a moștenirii culturale blagiene. 
Mai mult, ca urmare a participării la primele 
trei ediții ale concursului „Recitindu-l pe 
Lucian Blaga”, ei au avut ocazia să 
realizeze un produs media complex, care 
să îmbine printul cu imaginea și sunetul. 
Interviuri, lucrări grafice, artă digitală și 
fotografii. 

Trebuie să menționăm determinarea, 
pasiunea și spiritul de echipă al studenților 
care au realizat interviuri, cu rolul de a consemna acțiunea constructivă a unor 
oameni de cultură, fondatori ai Societății Culturale „Lucian Blaga”, care s-au 
străduit să mențină viu interesul pentru creația poetului și filosofului. Subliniem 
disponibilitatea membrilor Societății Culturale „Lucian Blaga” de a colabora cu 
niște tineri încă lipsiți de experiență, dar încrezători. Irina Petraș, Horia Bădescu, 
Mircea Popa, Rodica Lascu Pop, Doina Cetea, Ion Cristofor, Mircea Borcilă, 
Constantin Cubleșan, Mircea Muthu, Doru Radosav, Mircea Opriță, Corin Braga 
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și Doina Modola au răspuns invitației de a răspunde la câteva întrebări referitoare 
la constituirea Societății Culturale „Lucian Blaga”, la menirea ei de a pune în 
valoare opera blagiană și poezia românească și întreaga literatura română 
consonantă cu poezia și cultura europeană. Alte întrebări încercau să 
reconstituie istoria Festivalului International ”Lucian Blaga”, organizat după 
modelul altor mari festivaluri europene de poezie, având ca invitați poeți români și 
străini, cercetători, exegeți ai operei poetice și filosofice blagiene. La fel de 
importante au fost și informațiile referitoare la dramaturgia lui Lucian Blaga, la 
actori și regizori, recitaluri de poezie, lansări de carte și expoziții.  

Toate acestea au fost apoi adunate într-un volum multimedia Lucian Blaga. 
Imagine și cuvânt, apărut în 2013 la Editura Eikon. Volumul cuprinde interviuri, 
testimoniale, fotografii și portrete ale scriitorilor, iar DVD-ul atașat adună toate 
lucrările scrise, fotografiile, reportajele, eseurile vizuale realizate de studenți. 
Reușita volumului constă și în faptul că, prin întrebările adresate scriitorilor, s-au 
obținut unele informații inedite despre parcursul profesional al intervievaților și 
reflecții pe marginea operei poetice și filosofice blagiene și a disfuncționalităților 
în promovarea acesteia sau, dimpotrivă, referitor la folosirea abuzivă a capitalului 
cultural pe care-l conferă numele poetului ardelean, în spațiul public.  

Mi se pare important să precizez că intenția proiectului nostru cultural și al 
cărui public țintă sunt tinerii reprezintă și o încercare de rebranding cultural, prin 
deplasarea accentului de pe cuvânt pe imagine, de la metafora lingvistică la cea 
vizuală, de la motivele artei poetice la artele plastice, de la permanența versului 
scris la avatarurile vizuale imaginate cu ajutorul noilor tehnologii. În această nouă 
și neașteptată variantă, solemn, jucăuș sau chiar ironic, Lucian Blaga continuă să 
fascineze și să atragă sufletul și mintea tinerei generații cu valențe nebănuite.  

Informațiile prezentate până acum configurează o situație care seamănă 
mult cu aceea de utilizator al noilor media și care atribuie noi valențe rolului de 
cititor/utilizator. Consumatorul contribuie la crearea sensului, devenind astfel 
co-autor, ipostază evidentă în inflația de conținut generat de utilizatori pe 
platformele online. Importantă mi se pare implicarea profundă a creativității în 
produsele media, care oferă modele de comportament, configurează atitudini și 
creionează identitatea postmodernă. Talentul, originalitatea sunt consubstanțiale 
acestei activități generatoare de noi semnificații. Nu mai puțin importantă este 
prezența unui imbold perfecționist, mic demon care poate să provoace și să 
conducă la realizarea unor produse inovative, care să poarte amprenta 
personalității noastre. 
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ANDREI MOLDOVAN 

 

SOMEŞUL SE VARSĂ ÎN CLUJ 
(fişe dintr-o posibilă Istorie a literaturii din Bistriţa-Năsăud) 
 
Că această vorbă a ieşit din ignoranţă sau nu, nici măcar nu mai are vreo 

însemnătate. Important este că, de-a lungul timpului, a dobândit valoare de 
simbol pentru puternica forţă iradiantă a Clujului spre toate punctele cardinale ale 
Transilvaniei, pentru că sensul titlului se cere cu necesitate extins pentru tot 
Ardealul. Statutul neoficial al oraşului de sub Feleac, de capitală a întregii 
provincii istorice, nu a putut fi contestat nicicând. Mai mult, la vremea când 

împărţirea administrativ-teritorială a ţării avea regiuni şi raioane, după modelul 
sovietic, cuprinderea teritorială a regiunii Cluj era mult mai mare decât cea a 
judeţului de azi. Ţinutul Bistriţei ţi Năsăudului s-a raportat mereu la Cluj, uneori şi 
administrativ, dar mai ales la valorile sale spirituale, mai întâi ca nucleu generator 
de valori (să nu uităm că în acest an se aniversează Centenarul întemeierii 
Universităţii Daciei Superioare, avându-l ca rector pe Sextil Puşcariu, botezată 
apoi cu numele regelui unificator, Ferdinand I, instituţie esenţială, care a format 
elite intelectuale pentru întreg spaţiul românesc), dar şi ca un spaţiu optim 
afirmării valorilor, certificării lor. Un intelectual ardelean nu era împlinit dacă nu 
era atestat şi de metropola Ardealului, aşa cum în vremuri mult mai îndepărtate, 

Menuț Maximinian, Olimpiu Nușfelean, Irina Petraș, Andrei Moldovan, Icu Crăciun 
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orice bărbat al Romei, care voia să joace un rol în Cetate, îşi desăvârşea studiile 
în Grecia, chiar dacă era o ţară cucerită de ei cu armele, nu şi cu spiritul. 
Învingătorii au continuat să plătească tribut intelectual învinşilor! 

În privinţa literaturii din Bistriţa-Năsăud, lucrurile au avut mereu acelaşi curs. 
În mod obişnuit, şcolile Clujului i-au format pe scriitorii someşeni (includ aici şi 
Valea Bârgaielor, a Şieului şi Câmpia, să nu se simtă neglijaţi condeierii din acele 
locuri), dar le-a oferit mereu şi posibilitatea afirmării prin reviste de cultură, 
cenacluri, asociaţii culturale, manifestări de o mare diversitate. Anul de pornire 
vizat de consemnările noastre, 1949, adică anul fiinţării Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România este unul care găseşte ţinutul Bistriţei şi Năsăudului (nu 
folosesc termenul de judeţ, pentru că a luat fiinţă în forma actuală abia în 1968 şi 
nimeni nu poate să ştie când şi cum s-ar putea petrece o altă reformă 
administrativ teritorială; ţinutul, însă, rămâne acelaşi) lipsit de orice fel de presă, 
cu atât mai puţin una culturală. În acelaşi timp, în învăţământ, au rezistat doar 
şcolile de tradiţie (curs mediu), până la pripita şi necugetata înfiinţare a liceelor 
industriale, ceva mai târziu. Cenaclurile erau suplinite de cercuri de culturalizare, 
adică de îndoctrinare ideologică. Mai rar, liceele care contau mai iniţiau câte un 
cerc literar. 

Aşa se face că intelectualii s-au format la şcolile superioare ale Clujului, că, 
în multe cazuri, o seamă dintre ei au preferat să rămână şi după studii în capitala 
Ardealului. Cu atât mai mult, scriitorii optau pentru apropierea de revistele 
culturale (nou înfiinţate), cenaclurile din jurul lor şi, iată, de nou înfiinţata filială a 
U. S. R., chiar dacă o parte dintre ei au plătit şi tribut orientării ideologice a 
societăţii româneşti de atunci. Anul 1949 este extrem de aproape de 1947, când 
îşi încetează apariţia Revista Fundaţiilor Regale, după alungarea regelui şi 
instaurarea republicii, an în care lumea culturală, destul de confuză ca orientare 
până atunci, a realizat că societatea românească este definitiv acaparată de 
sfera de influenţă a comunismului de inspiraţie sovietică. Represiunea împotriva 
„nealiniaţilor” a început să fie atât de dură, încât nu se poate vorbi de o rezistenţă 
culturală manifestată deschis, prin opunere faţă de regimul nou instaurat. Cu 
toate acestea, o rezistenţă culturală a fost! Este şi poziţia noastră în demersul de 
faţă pentru a lua în seamă (raportat la prima perioadă a celor 70 de ani) 
contribuţia a o seamă de scriitori din Bistriţa-Năsăud, împliniţi mai mult sau mai 
puţin în viaţa culturală a Clujului. 

Revărsarea spre Cluj 
Anul 1949 îi găseşte pe scriitorii din Bistriţa-Năsăud în căutarea unor 

periodice culturale pe lângă care să-şi câştige pâinea cea de toate zilele, fie şi pe 
cartelă. Clujul este centrul preferat, prin apropiere, prin posibilitatea de formare, 
printr-o paletă mai generoasă de structuri literare în care îşi puteau găsi un rost.  

Aşa se face că Gavril Scridon, născut la Feldru în 1922 (d. 1996), după o 
adolescenţă care îl poartă prin şcoli ungureşti (în timpul ocupaţiei horthyste), 
incluzând aici şi parte din studiile universitare clujene, îşi ia licenţa în franceză, 
română şi estetică (1946) la Universitatea Ferdinand I, Facultatea de Litere şi 
Filosofie. Se întoarce în locurile natale unde funcţionează ca profesor la şcolile 
gimnaziale din Năsăud şi Sângeorz-Băi, apoi, în aceeaşi calitate la Cluj, după 
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care, din 1952 devine cadru universitar. Cunoscut ca istoric literar, îşi consacră 
activitatea, în cea mai mare parte, valorificării operei literare a lui George Coşbuc 
şi are meritul de a fi îngrijit mai multe volume (în ediţie critică) ale poetului. Nu 
putem vorbi despre opera completă a lui Coşbuc, pentru că scriitorul şi-a risipit 
texte de tot felul într-o mulţime de publicaţii ale timpului, implicat fiind în sprijinirea 
operei de educaţie naţională iniţiate de Spiru Haret. 

Născută tot în Feldru, Lidia Bote (1924-2017), soţia lui Adrian Marino, 
persoană de o rară distincţie, istoric literar şi profesoară la Literele clujene, este 
unul dintre cei mai avizaţi specialişti în simbolismul românesc, dar şi un excelent 
traducător din noul roman francez. 

Ion Oarcăsu, născut în 1925 la Josenii Bârgăului (d. 2000) şi şcolit la liceul 
din Năsăud, înainte de reforma din 1948, cu vădite înclinaţii literare încă din 
timpul învăţământului secundar, urmează Facultatea de Drept din Cluj, pe care o 
absolvă în 1949 şi devine secretar al nou înfiinţatei Filiale a Uniunii Scriitorilor din 
România, pentru ca apoi să treacă prin redacţia revistei Steaua, mai apoi prin 
cea a Tribunei, de unde s-a şi pensionat. Cu toate că este şi autor de poezii, I. 
Oarcăsu s-a afirmat şi a rămas în memoria literaturii în postura de critic literar, 
chiar dacă opera sa nu cuprinde un număr prea mare de volume. Este nevoie să 
remarcăm faptul că, după înfiinţarea Cenaclului George Coşbuc la Bistriţa (1971), 
criticul devine preşedinte de onoare al grupării, se deplasează frecvent în locurile 
natale şi este un adevărat îndrumător al tinerilor creatori bistriţeni.  

Un alt scriitor care nu s-a desprins cu adevărat de ţinuturile natale este 
Teodor Tanco. Născut la Monor în 1925, cu studii secundare la Năsăud, după 
absolvirea Facultăţii de Drept din Cluj (1950), rămâne cadru universitar. Se 
afirmă cu proză şi teatru, dar mai întâi de toate este un cronicar al vieţii culturale 
a judeţului Bistriţa-Năsăud, prin cele şapte volume de portrete ale unor oameni 
care au marcat spiritualitatea ţinutului, consemnări de evenimente, toate sub titlul 
emblematic: Virtus Romana Rediviva. De altfel, volumele au fost distinse în 1994 
cu un premiu al Academiei Române. La toate acestea, se cuvine să adăugăm şi 
publicarea unui dicţionar de autori din Bistriţa-Năsăud.  

Profesorul Ion Vlad, născut în 1929 la Archiud (Bistriţa-Năsăud, spre zona 
de Câmpie) şi „înstrăinat” de timpuriu, absolvent al Facultăţii de Filologie din Cluj 
unde ulterior a fost titularul catedrei de teorie literară, a deţinut şi funcţiile de 
decan al Literelor şi de rector al Universităţii. Mai presus de toate, însă, este unul 
dintre cei mai importanţi teoreticieni pe care îi are literatura noastră de azi, cu 
lucrări de referinţă în materie de structuri literare (cu dezvoltări şi aprofundări pe 
cele narative) şi de teorie a lecturii. Să nu uităm studiile monografice, dintre care 
excepţionalul studiu critic despre opera prozatorului Pavel Dan (Pavel Dan. 
Zborul frânt al unui destin). Profesorul Ion Vlad a colaborat la mai toate 
publicaţiile clujene, fiind şi în redacţiile unora dintre ele. 

Tot cam pe acea vreme, tânărul Aurel Rău (născut în 1930, tot la Josenii 
Bârgăului), după studii medii la Năsăud şi Bistriţa, urmează cursurile Facultăţii de 
Filologie din Cluj şi colaborează încă din studenţie cu poezii la Almanahul literar 
(1949), în redacţia căruia lucrează după absolvire (1953), continuând să fie 
redactor şi după ce revista îşi ia numele de Steaua (1954). Face parte din echipa 
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redacţională condusă de A. E. Baconsky, cunoscută pentru eforturile de revenire 
la criteriile estetice în literatură şi pentru publicarea lui Lucian Blaga, autor prohibit 
la vremea aceea de dominare încă a proletcultismului. Din 1959 avea să fie 
redactor şef al revistei clujene, până la pensionare. Pe lângă opera poetică, bine 
apreciată de-a lungul carierei sale, este incontestabil meritul său de conducător 
de revistă de cultură cu deschideri spre valori autentice ale literaturii române şi 
universale, precum şi acela de traducător din marea poezie a lumii.   

Seria scriitorilor năsăudeni revărsaţi spre Cluj continuă cu Vasile Rebreanu, 
născut la Floreşti în 1934, cu studii secundare la acelaşi liceu năsăudean, dar cu 
studii universitare la Bucureşti (Facultatea de Filologie). Cu toate acestea, nu 
rămâne pe malul Dâmboviţei, ci preferă să vină ca redactor la revista Tribuna din 
Cluj. În 1969 este numit în funcţia de director al Studioului de Radio şi 
Televiziune din oraşul de sub Feleac, dar şi redactor şef al Editurii Dacia. 
Prozator gustat în epocă, autor a numeroase romane copleşite de distincţii la 
vremea aceea, V. Rebreanu a fost şi un dramaturg a cărui piese au fost jucate cu 
succes la Teatrul Naţional din Cluj. 

Prezenţă ceva mai discretă a fost Valeriu Varvari (născut la Rebrişoara în 
1934 - d. 2012) şi stabilit la Cluj după absolvirea Facultăţii de Filologie (1957) din 
metropola Ardealului. A rămas în memoria cititorilor ca prozator, cu volume de 
povestiri, dar şi cu un roman (Soarele de pe Ararat), cu toate că a publicat şi 
versuri (sonete). 

Am menţionat mai sus câţiva scriitori din Bistriţa-Năsăud stabiliţi la Cluj, toţi 
fiind membri ai Uniunii Scriitorilor din România la Filiala Cluj, care a luat fiinţă 
acum 70 de ani, folosind în intertitlu cuvântul revărsare. Ca să îl justific, trebuie să 
amintesc faptul că, la Cluj, „colonia” năsăudenilor este mult mai numeroasă, ea 
cuprinzând mulţi reprezentanţi ai unor ramuri diferite ale vieţii culturale, dar şi 
intelectuali care nu sunt neapărat şi creatori, dar care participă cu entuziasm la o 
grupare care contribuie neîndoielnic la nuanţarea spiritualităţii transilvane. Până 
în 1990 a funcţionat, cu reuniuni regulate şi cu un statut, chiar dacă nu era unul 
oficial, Cercul cultural-istoric „Plaiuri năsăudene şi bistriţene”, grupare care 
realiza periodic (anual sau bianual) un Buletin intern între 150-200 de pagini A4, 
culese la maşina de scris, multiplicate prin xeroxare, inclusiv cu fotografii, şi 
legate în volum. Buletinele erau unitare tematic, axate pe personalităţi culturale 
din ţinutul de baştină, precum şi pe aniversarea unor importante evenimente. 
Între reuniunile propriu-zise ale Cercului..., care aveau loc la câte un local din 
Cluj, exista şi o activitate continuă pentru realizarea Buletinelor interne. Iată că 
revărsarea de care aminteam este şi una cât se poate de palpabilă. 

Cred că este locul să venim aici cu o necesară precizare, pentru că facem 
referire la o perioadă marcată de o puternică ideologizare în toate structurile 
societăţii româneşti. Literatura nu a fost nici ea scutită de siluiri impuse de regimul 
comunist. Proletcultismul şi realismul socialist au condus la o îndepărtare a 
literaturii de valorile estetice, în favoarea ideologicului, a unor criterii străine artei, 
a textelor encomiastice, a promovării cultului personalităţii pe toate planurile. 
Scriitorii amintiţi mai sus, cu mici excepţii, au fost şi ei supuşi constrângerilor 
amintite şi au plătit tributul cerut pentru a putea publica. Oricine ar putea să o 
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demonstreze fără prea mare efort. Nu cred, însă, că se cuvine să improvizăm aici 
un rechizitoriu. Dacă ei, în condiţiile ştiute, au reuşit să realizeze în operele lor 
valori durabile, cred că rebuturile planificate, cauzate de condiţiile politice ale 
vremii, pot fi până la urmă trecute cu vederea (chiar dacă nu neapărat uitate). 
Este principiu după care ne-am condus pentru rândurile de faţă. Evident, nu am 
luat în seamă autori care au produs doar texte ideologice. Precizările acestui 
alineat sunt valabile pentru întreaga perioadă de până la 1990. 

Bejenari în Moldova şi la Bucureşti 
O mână de năsăudeni au prins rădăcini la Iaşi, pe urmele concitadinei lor, 

Veronica Micle. Deşi capitala Moldovei este cam departe, ei nu s-au considerat 
nicicând înstrăinaţi. Se cuvine să îl amintim mai întâi pe Gavril Istrate 
(1914-2014), născut la Nepos, probabil cel mai temeinic „înrădăcinat” în 
metropola moldavă. Sub influenţa unor profesori de la liceul din Năsăud, alege să 
urmeze Filologia la Iaşi, acolo unde şi rămâne, mai întâi ca profesor la mai multe 
licee, dar şi ca bibliotecar, după câţiva ani (1945) devenind cadru universitar, prin 
concurs. Acum 70 de ani (1949) şi-a susţinut teza de doctorat, Limba poeziei lui 
George Coşbuc, sub îndrumarea lui Iorgu Iordan. A fost mai întâi un recunoscut 
lingvist, cu studii de referinţă în privinţa limbii literare, dar a tratat, cu acelaşi 
profesionalism, teme de istorie şi critică literară, fiind prezent în mai toate 
publicaţiile culturale din ţară. Nu a uitat nicio clipă locurile sale de baştină şi nu a 
refuzat nicio colaborare sau solicitare de participare la diferite manifestări 
culturale, care venea din Bistriţa-Năsăud. 

Ceva mai tânărul său confrate, Alexandru Husar (1920-2009), născut la 
Ilva-Mare, după absolvirea liceului din Năsăud şi după o licenţă în estetică şi 
critică literară la Bucureşti (1945), funcţionează mai întâi ca profesor de română 
şi filosofie în târgul grăniceresc. Apoi, lucrează la arhivele şi muzeul din acelaşi 
orăşel, înainte de a fi cadru universitar la Cluj (1951), pentru ca, în cele din urmă, 
să se transfere la Universitatea din Iaşi (1959), unde îşi va împlini cariera de 
profesor şi de scriitor, cu o scurtă trecere pe la Universitatea din Lima (Peru, 
1975-1976). La Iaşi, a fost titularul catedrei de literatură universală. Este autorul 
unui număr considerabil de volume despre valorile fundamentale ale culturii 
române, văzute în contexte europene şi universale. 

Dintr-o altă generaţie este Zaharia Sângeorzan (1939-2002), născut şi el la 
Feldru, localitate bogată în scriitori, cu studii filologice la Iaşi, un doctorat la 
Bucureşti, dar şi perfecţionări la Perugia şi o bursă de cercetare la Arhivele 
Vaticanului, ceea ce îi asigură o cultură solidă, a fost vreme îndelungată redactor 
al revistei ieşene Cronica. Opera sa de critic şi istoric literar este una scrisă ci 
onestitate şi profesionalism şi care ar merita o mai sporită atenţie în contextul 
literaturii de azi. 

Bejenit şi el în Moldova, chiar dacă nu la Iaşi, Lucian Valea (1924-1993) s-a 
născut în comuna Şanţ (BN) şi a pribegit de tânăr, din pricina ocupaţiei hortiste a 
Ardealului de Nord. Fire vulcanică, trăind exploziv evenimentele, poetul nu avea 
cum să nu facă şi puşcărie politică, deşi doar cinci ani dintr-o condamnare de 
muncă silnică pe viaţă. Aşa se face că îşi finalizează studiile superioare abia în 
1960, printr-o licenţă la Bucureşti. Excelent organizator, Lucian Valea îşi 
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transformă exilul de la Dărăbani şi Botoşani în adevărate izbânzi culturale. După 
1990 s-a întors la Bistriţa, unde a întemeiat şi a condus revista literară Minerva. 
Rămâne în literatură ca poet, cu o pronunţată notă de originalitate, deşi în 
cunoscuta tradiţie a liricii transilvane. Preocupările sale de istorie literară s-au 
materializat în două volume consacrate poetului George Coşbuc. 

Capitala avea să fie şi ea atractivă pentru scriitori, oricât de mult ar fi simţit 
chemarea ţinuturilor natale. Pentru Francisc Păcuraru, născut la Teaca 
(1920-1997), poet şi prozator, cunoscut mai cu seamă pentru romanele sale, a 
însemnat o bogată carieră diplomatică, ceea ce l-a determinat să prefere 
Bucureştiul, lucru de înţeles, abandonând activitatea de redactor la mai multe 
publicaţii. Postura de diplomat nu l-a îndepărtat, totuşi, de scris, mai ales dacă 
avem în vedere eseurile sale despre literatura sud-americană. 

De o cu totul altă factură este Iustin Ilieşiu (1900-1976), un poet al 
evenimentelor, fără izbânzi estetice şi fără să izbutească să dea o notă personală 
versurilor sale, rămânând în linia epigonilor lui Octavian Goga şi Aron Cotruş. S-a 
născut la Maieru, a avut o activitate de jurnalist la diferite ziare din Cluj, precum şi 
de profesor în învăţământul secundar, dar s-a refugiat la Bucureşti în timpul 
ocupaţiei hortiste. A rămas în Capitală până la sfârşitul vieţii. Scrierile sale de 
după război (culegeri de folclor „îndreptate”, literatură pentru copii, versuri), nu 
sunt nici ele prea convingătoare. 

Scriitori în puşcăriile politice 
Ţinutul Bistriţei şi al Năsăudului nu a rămas dator regimului comunist, cu ani 

de închisoare pe care o seamă de scriitori i-au petrecut în temniţele destinate 
celor care, într-un fel sau altul, erau ostili noilor rânduieli venite cu tancurile 
muscalilor. „Stagiul” de cinci ani al lui Lucian Valea nu avea să fie singular. Fost 
profesor la liceul din Năsăud, dar şi la Bistriţa, machedonul Teohar Mihadaş 
(1918-1996), la o reuniune a cadrelor didactice, care a avut loc imediat după 
reforma din 1948, sub îndrumarea activiştilor de partid, întrebat fiind cum este 
Republica Populară Română şi de ce are ea nevoie, a răspuns că Republica 
Populară Română este ca o floare, aşa cum spun documentele de partid, iar, ca 
să crească, floarea are nevoie de... gunoaie! A fost arestat a doua zi, dar, sunt 
convins că, şi dacă ar fi pus ultimul substantiv la singular, tot nu ar fi scăpat de 
cei şapte ani de puşcărie politică pe care i-a îndurat. După temniţă a prestat o 
serie de munci necalificate, atât în ţinutul Năsăudului, cât şi la Cluj. Închisoarea 
l-a făcut pe poet să nu se sincronizeze cu grupurile de scriitori care s-au impus, 
mai cu seamă în jurul revistelor literare, astfel că a rămas un poet singuratic, fără 
să ne putem da seama dacă a fost sau nu spre binele său. De interes sunt şi 
romanele lui Mihadaş, cu puternice nuanţe autobiografice. Dintre acestea, Pe 
muntele Ebal, romanul experienţei sale de deţinut politic, circula înainte de 1990, 
sub formă de dactilogramă multiplicată (la plombagină). 

Un destin cu adevărat tragic a avut Emil Boşca Mălin (1913-1976), pentru 
că, parcă nefiind destui cei 12 ani de temniţă şi încă şase pe care i-a trăit 
ascunzându-se, Securitatea i-a distrus toate manuscrisele. Fost reprezentant 
important al Partidului Naţional Ţărănesc, în cadrul căruia se ocupa de 
problemele de presă, om de încredere al lui Iuliu Maniu, a apucat să publice 
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puţin. Pe lângă Lupta presei transilvane (1945), consăteanul său, profesorul şi 
cercetătorul Lazăr Ureche i-a publicat în 1995 Telepatie şi hipnoză în închisorile 
comuniste, pagini scrise în timpul detenţiei. 

Vremuri în schimbare. Cenacluri şi ziare 
Anul 1968, cu noua reformă administrativ teritorială a ţării, avea să aducă la 

Bistriţa şi un cotidian, Ecoul. Înainte, raionul avea o foaie săptămânală de 
informare (ideologizare), dar fără să aibă nicio tangenţă cu literatura. Cotidianul 
oferea şi ştiri culturale, nu neapărat doar cele cu iz politic, consemna reuniuni 
literare la care participau şi autori din nou înfiinţatul judeţ. Mai mult, ziarul scotea 
periodic un supliment cultural, Ritmuri, cu un număr destul de mare de pagini. 
Evident, in foarte mare măsură, paginile erau dedicate literaturii „angajate”, în 
slujba construcţiei socialiste. Vorbim, în cea mai mare măsură de o literatură 
angajată, encomiastică, aşa cum începea să ne obişnuiască festivalul Cântarea 
României. Cu toate acestea, apariţia unui cotidian şi a suplimentului său cultural 
era dătătoare de speranţe şi pentru autorii care aspirau spre o literatură 
autentică, a valorilor estetice, pentru că, aşa cum se întâmpla peste tot în presa 
noastră, după ce se plătea obolul cuvenit puterii comuniste, se mai puteau 
strecura şi lucruri diferite, pândite şi gustate de cititori, dovedind că şi cenzura, 
oricât de draconică ar fi fost, avea şi puncte vulnerabile. Existând şi spaţiu pentru 
comentatorii de literatură, ei nu întârzie să apară, fiind vorba de scriitori interesaţi 
în general de actul cultural, prozatori şi poeţi, nu neapărat critici literari, cu 
consemnări mai degrabă decât cu analize şi evaluări. Printre ei să îi amintim pe 
Valentin Raus (1918-1994), prozator, Ion Moise (1938-2012), prozator, Gavril 
Moldovan (n. 1941), poet, toţi devenind jurnalişti profesionişti. Dacă îl mai 
adăugăm şi pe Dumitru Andraşoni (1936-1990), autor al unui Tabel cronologic la 
Poemele luminii de Lucian Blaga (1968) şi responsabil al rubricii culturale în 
Ecoul, avem imaginea unor înnoiri în presa tânărului judeţ, dătătoare de speranţe 
pentru creatorii de literatură. 

Lucrurile noi nu au încetat să apară, mai întâi prin înfiinţarea unor cenacluri 
literare. Aşa a fost cel care a funcţionat mai întâi pe lângă Casa Orăşenească de 
Cultură Bistriţa, mutat în 1971 la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru o mai 
bună susţinere, şi devenit Cenaclul George Coşbuc, o reuniune de creatori care 
a jucat un rol important în viaţa culturală a Bistriţei. Este o vreme a cenaclurilor, a 
discuţiilor şi comunicării, prelungite uneori şi dincolo de cadrul oficial, la vreo 
terasă sau un restaurant mai ieftin, în condiţiile în care publicarea era în bună 
parte restricţionată şi condiţionată. Era şi un bun prilej pentru secţiile specializate 
ale Securităţii să mai iasă din amorţeală, dacă vor fi amorţit cândva. S-au format 
şi au fost în centrul activităţilor cenacliste tineri autori, precum: Ion Moise, Luca 
Onul, Alexandru Cristian Miloş, Emil Dreptate (devenit ofiţer de Securitate, cu 
acte în regulă), Virgil Raţiu, Tit-Liviu Pop. Ion Moise a fost, vreme îndelungată, 
liderul grupării. Cenaclul şi-a deschis porţile şi pentru tinerii talentaţi, veniţi din 
cercurile literare ale liceelor bistriţene, cum a fost cazul Domniţei Petri şi al 
Cleopatrei Lorinţiu. Consemnarea reuniunilor în ziarul judeţean, ba chiar 
publicarea uneori, atât în Ecoul, cât şi în suplimentul Ritmuri, a fost pentru acea 
vreme un factor stimulativ.  
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Începuse vremea cenaclurilor, ca forme de comunicare a creatorilor de 
literatură, mai la îndemână, iar ele au luat fiinţă mai peste tot. La Casa 
Orăşenească de Cultură Bistriţa a rămas o grupare cenaclistă, intitulată 
Abecedar, avându-l ca lider pe Virgil Raţiu, ceea ce nu-l împiedica să participe şi 
la celălalt cenaclu din reşedinţa judeţului. La Beclean, venind dinspre tânărul 
liceu din localitate unde a fiinţat un cerc literar cu profesori şi elevi, un ferment 
important fiind şi adolescentul Olimpiu Nuşfelean, s-a întemeiat Cenaclul 
Grigore Silaşi, pe lângă Casa Orăşenească de Cultură, reuniune de care s-a 
ocupat prozatorul Aurel Podaru. Un cenaclu de luat în seamă în acea vreme a 
fost şi cel din Sângeorz-Băi, condus de poetul Ioan Mihail Popa. Năsăudul doar 
îşi mai contempla încă strălucirea interbelică. 

Din presa judeţeană, autorii au trecut încet spre alcătuirea unor antologii, 
apoi spre apariţii în presa literară din ţară, atât în grupaje colective, cât şi 
individuale, încununate în cele din urmă de apariţii editoriale, după obligatoriile 
debuturi colective, în condiţii nu foarte favorabile, ţinând cont de constrângerile 
sistemului comunist, prin cenzurarea publicaţiilor (Ion Moise, Cornel Cotuţiu, 
Olimpiu Nuşfelean, Domniţa Petri, Cleopatra Lorinţiu, Nicolae Băciuţ, Vasile 
Dâncu, Emil Dreptate, Nastasia Maniu, Gavril Moldovan, Luca Onul, Virgil Raţiu). 
Ei s-au ridicat din viaţa cenaclistă din Bistriţa-Năsăud, fără să neglijăm 
contribuţia, de cele mai multe ori esenţială, a mediilor culturale din centrele în 
care, cei mai tineri şi-au continuat studiile în învăţământul superior. 

Forme de rezistenţă a literaturii 
Ei bine, au existat şi forme de rezistenţă la literatura aservită ideologicului, 

aşa cum, la un moment dat, în forme diferite, s-au înjghebat mai peste tot în ţară. 
Ele au constat în primul rând în promovarea valorilor autentice, estetice, sub 
influenţa unor mişcări naţionale mai largi, impuse de generaţia scriitorilor 
optzecişti. Este vremea când, la Bistriţa, la Casa Municipală de Cultură încep să 
aibă loc reuniunile cunoscute ca Zilele Liviu Rebreanu (1983), denumite după 
doi ani Saloanele Liviu Rebreanu, din iniţiativa şi în organizarea lui Virgil Raţiu 
şi a lui Mircea Oliv. Ele există şi azi şi sunt consacrate operei marelui prozator, 
dar atunci când au fost iniţiate, denumirea lor era mai degrabă o mască pentru 
reuniuni care dezbăteau într-un mod cât se poate de liber problemele acute ale 
spiritualităţii româneşti în contemporaneitate, cu participare a creatorilor din mai 
multe domenii ale artei. Temele supuse dezbaterilor erau extrem de curajoase, 
iar invitaţi erau şi ei pe măsură. Au venit atunci în dezbaterile de la Bistriţa: Mihai 
Şora, Nicolae Steinhardt, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Andrei Cornea, Sorin 
Vieru, Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Virgil Ciomoş, Vasile 
Muscă, Aurel Codoban, Radu Mareş, Mihai Sin, Mircea Nedelciu, Gheorghe 
Crăciun, Florin Iaru, Vasile Gogea ş. a. Nu este de mirare că s-au bucurat de 
audienţă mai puţin obişnuită, dar au însemnat şi o adevărată şcoală pentru 
formarea creatorilor din Bistriţa-Năsăud. 

Cam în acelaşi timp, la Beclean se muta, izgonit din Dej de Securitate, 
Cenaclul Saeculum al tinerilor scriitori ardeleni. Ceea ce nu însemna că nu a 
fost îndeaproape supravegheat şi aici. Cenaclul a fost iniţiat de tânărul critic 
literar, Radu Săplăcan (1954-2002) cu vocaţie de lider şi, fără a avea un program 
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făcut public, îşi propunea să promoveze o literatură a generaţiei tinere, dincolo de 
orice constrângeri, în spirit optzecist, pe atunci în plină afirmare. Radu Săplăcan, 
originar din Braniştea (BN), unde este şi înmormântat, era un spirit rebel, dar nu 
lipsit de luciditate şi de o cultură solidă. Însoţirea revuistică a saeculiştilor era prin 
revista Astra din Braşov, condusă pe atunci de Daniel Drăgan. Parte din ceea ce 
se citea în cenaclu se mai publica şi acolo. Discuţiile în urma lecturii erau de 
mare exigenţă, întemeiate pe principii estetice, dar şi pe o necesară atitudine a 
scriitorilor, responsabili de timpul pe care îl trăiau, ceea ce a însemnat o 
supraveghere apropiată a poliţiei politice, mai la vedere, mai mascată. R. 
Săplăcan era secondat îndeaproape de mai vârstnicul poet Teohar Mihadaş, fost 
deţinut politic, omul care îi mai „tămăduia” pe scriitorii supuşi discuţiilor, în urma 
inciziilor critice. Au participat şi au citit scriitori cam din toată ţara, pe axa 
Bucureşti, Braşov, Cluj, Beclean, Sighet, Baia-Mare: Ion Groşan, Virgil 
Mazilescu, Nicolae Steinhardt, Ion Mureşan, Marius Lazăr, Zorin Diaconescu, 
Gheorghe Pârja, Domniţa Petri, Radu Ţuculescu, Vasile Dragomir, Daniel 
Drăgan, Vasile Gogea, Gheorghe Crăciun, Tiberiu Alexa, Liviu Ioan Stoiciu, 
Viorel Mureşan... Lor li se adaugă prezenţele constante ale scriitorilor din judeţ, 
printre care: Cornel Cotuţiu, Olimpiu Nuşfelean, Gavril Moldovan, Grigore David, 
Nicolae Băciuţ, Virgil Raţiu, Aurel Podaru, Andrei Moldovan. Pe lângă 
participarea bogată a unor scriitori a căror nume a devenit de rezonanţă în 
literatură, trebuie să menţionăm faptul că a adus un suflu nou, a fost un adevărat 
centru de formare scriitoricească. Aici s-a conturat şi personalitatea creatoare a 
tânărului poet de atunci, Ioan Pintea. Mai mult, cenaclul a încurajat şi a promovat 
talente foarte tinere, din rândul elevilor, cum a fost cazul lui Nicolae Avram şi 
Aurel Onişor. La fel, nu este lipsit de interes să spunem că deseori se întâmpla 
ca manifestările să fie complexe, cu vernisaje de expoziţii (Marcel Lupşe era unul 
dintre titularii întâlnirilor), spectacole de teatru, sesiuni tematice, organizate şi în 
alte oraşe (Baia Mare, Dej). În 1986, brusc şi enigmatic, cenaclul a încetat să 
existe. Pentru că reuniunile de la Beclean durau uneori două sau chiar trei zile, în 
locuri binecuvântate şi poate lipsite de microfoane, cu activităţi felurite, 
Securitatea nu a avut o muncă uşoară. Vom cunoaşte totul despre Saeculum 
abia după consultarea dosarelor de urmărire de la CNSAS. Oricum, cenaclul a 
înscris o pagină de neşters, nu doar în istoria culturală a judeţului 
Bistriţa-Năsăud, ci pentru o arie mult mai întinsă din harta literară a ţării. 

1990 – rupere a zăgazurilor. Revărsare a presei 
Răsturnarea dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceauşescu a născut un elan 

nebănuit, manifestat mai cu seamă în apariţia unui număr foarte mare de ziare şi 
reviste, iar pentru că literatură de sertar nu a prea existat, s-a încercat o grabnică 
recuperare a memoriei colective prin presă, prin editarea a numeroase publicaţii, 
unele efemere, altele mai durabile. Bistriţa-Năsăud nu a făcut excepţie în acest 
sens. În succinta noastră prezentare, vom avea în vedere doar publicaţiile literare 
care au avut o oarecare însemnătate. Aşa a fost revista Minerva (1990-1999), cu 
apariţie lunară, purtând numele primei publicaţii literare din judeţ, scoasă la 
sfârşitul veacului al XIX-lea de George Curteanu. Iniţiativa i-a aparţinut scriitorului 
Lucian Valea, întors de la Botoşani în locurile natale, bun organizator care, ajutat 
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de o echipă redacţională, a reuşit să dea la lumină primul număr în foarte scurt 
timp. Deşi el era liderul incontestabil, tot la propunerea lui, s-a convenit ca în 
caseta redacţională să nu fie trecute funcţii. Tradiţia s-a păstrat şi după moartea 
sa, când redactor şef, de facto, a devenit Valentin Raus, pentru încă doi ani. Abia 
după moartea lui Raus, Cornel Cotuţiu apare ca redactor şef al publicaţiei, până 
când revista (format ziar) îşi încetează activitatea. Calitatea materialelor 
publicate, promovarea valorilor, oglindirea unei activităţi literare de calitate a 
ţinutului au fost diferite de la o perioadă la alta.  

Tot în 1990 a început să apară revista Cadran (1990-1995), într-un format 
asemănător, iniţiată de un colectiv redacţional care a realizat înainte de 1989 şi 
Saloanele Liviu Rebreanu (Mircea Oliv, Virgil Raţiu, Domniţa Petri, Alexandru 
Uiuiu, Ion Urcan, Cornel Gaiu). De aici şi ambiţia publicaţiei de a promova o 
literatură sincronă cu timpul nou al unei împrospătate culturi, în care atitudinea 
civică a scriitorului nu era de neglijat.  

În 2002 apare primul număr al revistei Mişcarea literară, împrumutând 
numele de la publicaţia lui Liviu Rebreanu (1924), cu apariţie trimestrială având 
un număr consistent de pagini (uneori până la 200). Ea apare şi azi, editată de 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sprijinul Ministerului Culturii şi având egida 
Uniunii Scriitorilor din România. Deoarece în acest volum, directorul revistei, 
scriitorul Olimpiu Nuşfelean, semnează o prezentare amplă a publicaţiei, nu voi 
dezvolta aici alte elemente de prezentare. Voi menţiona doar că a reuşit să fie 
reprezentativă pentru ceea ce înseamnă literatură în Bistriţa-Năsăud, dar şi 
pentru conexiunile pe care scriitorii din acest ţinut le au cu confraţii lor din alte 
colţuri locuite de români. A reuşit să fie o oglindă fidelă, cu bune şi mai puţin 
bune, prin faptul că nu a încurajat şi dezvoltat patimi şi direcţii, păstrând o bună 
comunicare şi colaborare cu toate orientările manifestate, de care lumea 
scriitoricească nu duce lipsă. 

În 2003, prozatorul Dumitru Munteanu izbuteşte să scoată şi el o revistă, tot 
la Bistriţa, Litera Nordului, ambiţionând să adune în jurul ei o adevărată grupare 
de creatori de literatură, numai că, într-un judeţ mic, numărul scriitorilor nu creşte 
în ritmul apariţiei periodicelor, ei rămânând aceiaşi, grupaţi şi regrupaţi de fiecare 
dată când se iveşte ceva nou în peisaj. Revista a reuşit să obţină egida Uniunii 
Scriitorilor, dar, bazată exclusiv pe resurse financiare din sectorul privat, a rezistat 
doar până în 2009. 

Să amintim că principalele ziare bistriţene, Răsunetul (continuator al Ecoului) 
şi Mesagerul de Bistriţa-Năsăud au acordat spaţii generoase literaturii. Mai mult, 
ele au scos, lunar, şi suplimente literare bine structurate. Mesagerul literar şi 
artistic (1997-2018), întemeiat de scriitorul şi jurnalistul Victor Ştir, iar după doi 
ani fiind coordonat de Virgil Raţiu, până la sfârşitul apariţiei sale, a apărut, aşa 
cum reiese din menţiunea din frontispiciu, cu sprijinul Filialei Mureş a Uniunii 
Scriitorilor. De cealaltă parte, scriitorul Menuţ Maximinian, directorul cotidianului 
Răsunetul, a oferit cu generozitate spaţiu şi sprijin pentru apariţia suplimentului 
Răsunetul cultural (2013), publicaţie care apare şi azi, sub egida Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din România (Andrei Moldovan, redactor şef). Mai mult, recent 
au fost editate într-un singur volum toate numerele primilor şase ani de apariţie.  
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O publicaţie oarecum singulară este Cuibul visurilor, care apare în mediul 
rustic, la Maieru, întemeiată de profesorul cărturar Sever Ursa, cel căruia i se 
datorează deopotrivă organizarea casei memoriale Liviu Rebreanu din Prislop 
(Năsăud) şi întemeierea şi dezvoltarea muzeului din comuna copilăriei lui 
Rebreanu. Orientarea revistei, cu apariţie lunară neîntreruptă, a fost mereu şi a 
rămas valorificarea moştenirii lui Liviu Rebreanu, atât prin elemente de noutate 
biografică, cât şi prin interpretări ale operei. Sprijinul financiar şi-l găseşte în 
primăria comunei, iar redactorul şef este acum prozatorul Icu Crăciun. 

Apusul cenaclurilor 
După 90, într-un progres năvalnic al tehnicii, o dată cu ridicarea interdicţiilor 

la publicare şi publicaţii, în lipsa manuscriselor de sertar, s-a stârnit o adevărată 
competiţie a recuperărilor. Cenaclurile au pierdut treptat din însemnătate, până la 
a deveni doar reuniuni pentru începători, până la a se transforma în grupări 
pentru „tinere condeie”, unele rămânând tinete toată viaţa, în ciuda numărului de 
cărţi publicate. Aşa s-a întâmplat şi în Bistriţa-Năsăud. A fost totuşi o încercare 
de a revitaliza viaţa de cenaclu la Beclean, oraşul unde se întâlnesc toate 
drumurile, toate căile ferate şi toate apele, ceva mai aproape de Roma decât 
reşedinţa de judeţ. Aici s-a încercat o revitalizare a formelor cenacliste 
performante, de tipul Saeculum, uneori chiar cu foşti participanţi la vechiul 
cenaclu, în speranţa fortificării uni spirit critic, atât de necesar noilor publicaţii 
literare. Cenaculum a luat fiinţă în 2007, iar la întâlnirile sale lunare au participat 
numeroşi scriitori, dintr-o zonă geografică extinsă, care au citit şi dezbătut textele 
citite. Iată-i, într-o ordine alfabetică: Nicolae Avram, I. Pavel Azap, Luigi 
Bambulea, Nicolae Bosbiciu, Marius Conkan, Cornel Cotuţiu, Icu Crăciun, Iulian 
Dămăcuş, Vasile Dâncu, Zorin Diaconescu, Niculae Gheran, Marin Mălaicu 
Hondrari, Medeea Iancu, Ion Moise, Andrei Moldovan, Gavril Moldovan, Ioan 
Mărginean, Ion Mureşan, Viorel Mureşan, Olimpiu Nuşfelean, Bogdan 
Odăgescu, Florin Partenie, Mircea Petean, Alina Petri, Ioan Pintea, Aurel Podaru, 
Adrian Popescu, Virgil Raţiu, Radu Ţuculescu, Echim Vancea. După patru ani, 
şi-a întrerupt activitatea, pentru că, în dorinţa de a rămâne absolut independent, 
a fost lipsit de orice sprijin financiar, iar reuniunile s-au ţinut prin localuri, spaţii 
particulare şi cabinete şcolare. 

Alte forme de manifestări literare au existat şi există, cu participare bogată a 
scriitorilor din toată ţara, dar nu la nivelul dezbaterilor, al comentariilor pe textele 
citite.  

Afilieri 
După 1990, mulţi dintre scriitorii din Bistriţa-Năsăud, îndeplinind condiţiile 

statutare, au fost primiţi în Uniunea Scriitorilor din România, cei mai mulţi optând, 
aşa cum era de aşteptat, pentru Filiala Cluj, cea mai numeroasă după Bucureşti, 
dar şi cea mai activă, fără niciun dubiu. În prezentarea lor voi fi extrem de concis, 
cititorii având posibilitatea să consulte şi feluritele dicţionare, printre care Scriitori 
ai Transilvaniei. Dicţionar critic ilustrat. 1949-2014, alcătuit de Irina Petraş 
(Editura Şcoala Ardeleană, 2014), precum şi Scriitori din Bistriţa-Năsăud. 
Dicţionar critic cu 55 de parodii şi o postfaţă în versuri de Lucian Perţa, realizat de 
Andrei Moldovan (Editura Şcoala Ardeleană, 2018). Iată-i pe scriitorii din judeţul 
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Bistriţa-Năsăud, care activează în cadrul Filialei Cluj a U.S.R., grupaţi într-o 
Reprezentanţă judeţeană, condusă de prozatorul Icu Crăciun: 

Nicolae Avram (n. 1966), poet şi prozator. Poezia şi proza sa se nasc din 
suferinţele şi umilinţele îndurate de tinerii din fostele case de copii şi vizează 
primejdia constantă a mutilării fiinţei umane. 

Mircea Gelu Buta (n. 1952), prozator, memorialist şi eseist. Este preocupat 
de punerea în valoare a moştenirii spirituale bistriţene. 

Cornel Cotuţiu (n. 1945), prozator şi jurnalist. A avut un debut promiţător 
(1978), bine primit de critica de la acea vreme. Cartea cea mare la care speră, 
care să rezoneze în lumea literară, încă dospeşte. 

Icu Crăciun (n. 1951), prozator. Scriitor harnic şi îndrăgostit de roman, are 
mari succese în proza scurtă. 

Menuţ Maximinian (n. 1974), poet, critic şi etnolog. Foarte proaspăt 
membru al Uniunii Scriitorilor, cu o energie debordantă, este mereu prezent în 
numeroase publicaţii literare din ţară. 

Mircea Măluţ (n. 1963), poet, critic şi eseist. Cultivat şi discret, îşi 
canalizează eforturile scriitoriceşti spre lucruri fundamentale. 

Alexandru Cristian Miloş (n. 1952), poet şi prozator SF. Este mereu în 
căutarea lucrurilor noi şi cât mai îndepărtate, în potenţiale galaxii. 

Andrei Moldovan (n. 1949), critic şi istoric literar. Are şansa de a exista pe 
seama altora.  

Gavril Moldovan (n. 1941), poet şi memorialist. Trăind ca poet cu nostalgia 
Echinoxului, publică un consistent jurnal, dezbătut cu patimă de confraţi. 

Olimpiu Nuşfelean (n. 1949), poet, prozator, eseist şi publicist. Scriitor în 
vogă, împărţit între atâtea domenii, rămâne de văzut în care dintre ele îşi va 
realiza cartea sa fundamentală. 

Maria Olteanu (n. 1945), poet şi prozator. Fire discretă, este printre puţinii 
autori care consideră că pot exista împliniri şi în literatura pentru copii. 

Ioan Pintea (n. 1961), poet, eseist. Copleşit de realizarea a nesfârşite şi 
meritorii proiecte de management cultural, rămâne să vedem când îşi va aminti 
că este şi un foarte bun poet.  

Virgil Raţiu (n. 1951), prozator, poet şi publicist. Cu imaginea sa coborând 
parcă din fioroase legende vikinge, este extrem de sensibil şi profund uman în tot 
ceea ce scrie. 

Ion Urcan (n. 1955), poet, istoric literar şi publicist. Poet rezervat în apariţii 
editoriale, dar de succes, este dublat de istoricul literar explorând comorile mereu 
noi ale Şcolii Ardelene. 

 
Alte afilieri ale scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, membri ai Uniunii Scriitorilor 

din România. 
Filiala Mureş: Melania Cuc, David Dorian, Victor Ştir  
Filiala Sibiu: Elena M. Cîmpan, Dorel Cosma, Dumitru Munteanu, 

Alexandru Uiuiu 
Filiala Alba-Hunedoara: Adriana Rodica Barna,  
Filiala Iaşi: Florica Dura 
Filiala Timişoara: Sorin Gârjan  
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Neafiliaţii 
Pe lângă toţi aceşti scriitori care fac parte din Uniunea Scriitorilor, există şi 

autori care nu au optat pentru calitatea de membri ai USR, cu toate că audienţa 
lor la nivel național le-ar fi permis să o solicite. Am avea în vedere aici mai întâi 
pe Dan Coman, poet şi prozator, Marin Malaicu Hondrari, poet şi prozator, 
Florin Partene, poet, percepuţi ca un grup, deşi scrierile lor sunt atât de diferite. 
Au fost însă împreună cel puţin în perioada de afirmare, în atmosfera creată în 
jurul acţiunilor Muzeului de Artă Comparată de la Sângeorz-Băi (director fiind 
artistul plastic Maxim Dumitraş). Prezenţa lor de acum în cele mai cunoscute 
reviste de cultură din ţară nu mai surprinde pe nimeni. 

La fel, să amintim tot aici două prozatoare de succes, care sunt Ioana 
Bradea şi Ana Dragu, cu romane care au atras atenţia criticii literare încă de la 
primele apariţii.  

 
Toată lumea scrie! 
Posibilitatea oricui de a scrie şi a publica în ultimul timp, fără prea mari 

complicaţii, a umplut lumea de diletanţi. Orice asociaţie, orice grupare îşi scoate 
câte o revistă. La tot pasul dăm de scriitori, mai cu seamă poeţi, de care nu a 
auzit nimeni, dar care îşi etalează volumele cu zecile. Nu de puţine ori ei 
asaltează factorii de decizie ai administraţiilor locale pentru publicarea unor 
volume de acest fel sau pentru participarea la felurite întruniri. În 2007 a luat fiinţă 
Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (SSBN), pentru a cerne şi stăvili pe 
cât posibil o epidemie a scrisului cu orice preţ. SSBN a stabilit criterii minime de 
acces pe baza a ceea ce numim „dosar de presă”, atât în privinţa publicării, cât şi 
în cea a receptării scrierilor pentru aspiranţi. O serie de activităţi realizează 
oportunităţi de intrare în circuite valorice de nivele diferite: instituirea unor premii 
anuale pentru cele mai bune cărţi apărute, pe genuri literare; cicluri de prelegeri 
culturale ale scriitorilor în liceele din judeţ; întâlniri cu redactori ai unor reviste 
literare din ţară; prezentarea unor cărţi-eveniment, în prezenţa autorilor; 
realizarea unor dezbateri tematice, cu participarea unor invitaţi etc. Faptul că, la 
cele mai multe dintre activităţi, SSBN colaborează cu Filiala Cluj a Uniunii 
Scriitorilor duce la un foarte bun nivel al manifestărilor literare, la o comunicare 
permanentă într-un spaţiu valoric mai generos, extrem de utilă. Să amintim, spre 
exemplu, reluarea în 2018 a Zilelor prozei de către Filială, în colaborare cu 
SSBN, cu participarea la vârf a conducerii Uniunii Scriitorilor din România, 
colocviu desfăşurat la Cluj, Chiuza şi Maieru şi care a avut o puternică rezonanţă. 
Concentrarea forţelor creative pentru afirmarea a ceea ce este valoare durabilă 
rămâne mereu cea mai eficientă modalitate de a stăvili maladiile culturale. 
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OLIMPIU NUȘFELEAN 

 

MIŞCAREA LITERARĂ 

 
Revista Mişcarea literară a apărut, firește, dintr-o necesitate. Desigur dintr-o 

necesitate a locului. Inspirată de contextul social, cultural și chiar politic al 
momentului. Era în 2002. Trecuse mai bine de un deceniu de la așa-zisa 
Revoluție, societatea s-a frămîntat destul și continua să se frămînte, fără să 
găsească un timp al dospirii, dar, probabil, unele lucruri puteau fi decelate. Unii 
oameni se mai gîndeau, serios, ce ar mai fi de făcut. Chiar și în plan cultural. Era 
un amestec de publicații de tot felul, preponderent cotidiene și tabloide, revistele 

Olimpiu Nușfelean, Virgil Rațiu, Ioan 
Pintea, Ion Moise, Andrei Moldovan 
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literare existente începeau să aibă probleme de difuzare, de asigurare a 
continuității, tirajele se restrîngeau tot mai mult. Era loc de inițiative. De căutare a 
unor noi căi de promovare culturală. Revista apărea într-o perioadă în care 
Uniunea Scriitorilor și-a consolidat (și financiar) cîteva reviste proprii, dar e de 
menționat și afirmarea cîtorva publicații extraordinare, făcute de obicei de cîte o 
mînă de scriitori risipiți prin provinciile noastre literare. Să amintesc în treacăt, 
fără să epuizez lista, într-o ordine alfabetică relativă, publicații precum Arca 
(Arad), Caiete Silvane (Zalău), Conta (Piatra Neamț), Discobolul (Alba Iulia), 
Bucovina literară (Suceava), Nord Literar (Baia Mare), Poesis (Satu Mare), Pro 
Saeculum (Focșani) etc., etc., pe lîngă altele înscrise într-o anumită tradiție. 
Cîteva festivaluri literare specifice le accentuează demersul! 

 
Un context publicistic frămîntat și… dinamic 
Ce autoriza apariția unei reviste literare la Bistrița? Poate tradiția cristalizată 

pe aceste meleaguri, suflul asigurat de marile figuri literare plecate de aici, 
tendința mutării unor centre de interes spre provinciile literare, identificarea unor 
surse financiare care ar sprijini diverse proiecte, inspirația produsă de modele 
publicistice precedente, dar, mai ales, nevoia de exprimare publicistică a 
scriitorilor de aici. Dispariția cenzurii, chiar și a celei nonformale, chiar și relaxarea 
spiritelor, renunțarea la o anumită prudență – nu doar de creație – cultivată de 
epoca postdecembristă, a sporit cercul scriitorilor de pe aceste meleaguri. 
Creația literară a luat și ea un anumit avînt, fie și în situația în care melanjul 
autorilor să le zicem serioși cu veleitarii a devenit din ce în ce mai generos. O 
asemenea creația avea dreptul la o reprezentare publicistică evidentă a locului. 
Cum spuneam nu de mult într-un interviu, în orice parte literară a țării ar apărea o 
publicație literară, desigur că în plămada acesteia, fie că își propune explicit sau 
nu, literatura „locului” își pune amprenta.  

Noi apăream într-un spațiu al publicisticii literare unde, cîndva, vedeau 
lumina tiparului Minerva, Revista ilustrată, Revista Bistriței, periodice apărute în 
momente de efervescență publicistică din Transilvania. O asemenea 
efervescență s-ar putea regăsi și acum, probabil pe alte coordonate și motivații, 
mai puțin „militantiste”, dar tot atît de juste. S-a încercat, în perioada 
postdecembristă, resuscitarea Minervei (cîțiva ani), a Revistei ilustrate, dar, din 
diverse motive, redactorii lor au bătut în retragere. Revista Minerva, de altfel, 
condusă cîțiva ani de poetul Lucian Valea, apoi de prozatorul Valentin Raus, a 
fost o publicație care a beneficiat de sprijinul real al autorităților. Am trecut 
vremelnic prin redacția ei. Conducătorii ei au plecat prea repede dintre noi, iar 
redacția, cu tot spiritul ei orgolios, n-a rezistat. Scriitorii bistrițeni și-au mai tocit 
condeiul, să sperăm că au făcut-o cu rost, chiar cu rost… politic, prin publicații 
devenite pasagere precum Pasaj, Săptămîna, Aha, chiar și altele. Beclenarii sau 
năsăudenii au venit și ei cu publicații specifice, dintre care menționez Cuibul 
visurilor de la Maieru. Revista noastră se așeza într-un context publicistic 
frămîntat și… dinamic, din ale cărui limite a încercat să iasă. Faptul că la data 
scrierii acestor rînduri marchează 17 ani de apariție poate fi întrebător pentru 
realizatorii ei, ca și pentru cei care îi sprijină apariția, scriitori și oameni din 
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administrație. Menținerea unei publicații în viață – dincolo de toate ingredientele 
de care are nevoie aceasta – ține și de un anumit secret. Care este acesta? Greu 
de divulgat. Ne-am zis însă că e nevoie de o publicație care să reziste. Și, 
deocamdată, Mișcarea literară rezistă!... Conștienți noi fiind că este și mult loc de 
mai bine, de mult mai bine. 

 
În căutarea profilului și a programului 
Gestul preluării de către noi a numelui revistei lui Liviu Rebreanu – cum 

spuneam și cu alte ocazii – ar trebui să apară cam temerar, poate orgolios, chiar 
suspectat de un anume patriotism local – de obicei cu efecte păguboase –, dar 
apăream într-o perioadă a elanurilor generate de manifestarea liberă a 
inițiativelor, credeam în acest spirit și în aceea că nimic nu ne putea opri să fim cît 
de cît serioși în a ne asuma un proiect care să dea un alt aspect provinciei 
noastre literare. Atunci cînd își iniția săptămînalul literar, în 1924 (apărut și în 
1925), Liviu Rebreanu avea ca puternică și principală motivație ambiția de a 
arăta că perioada respectivă nu este afectată de vreo secetă literară, dimpotrivă, 
că acea perioadă e bogată în realizări ale scriitorilor din epocă. Aveam și noi 
dreptul, la Bistrița, să spunem că epoca justifică apariția unei publicații, că e, în 
„zonă”, un fenomen literar remarcabil, pe care un periodic îl putea ilustra direct, 
dar, cum să zic, îl putea și „întregi” printr-o prestație publicistică care să se 
alinieze efortului literar general. Era, simplu spus, nevoia noastră de a ne exprima 
și în plan revuistic.  

Preluarea titlului revistei bucureștene ne-a dat un imbold în plus pe calea 
realizării proiectului nostru. A fost un stimul. Deși faptul că de pe aceste 
meleaguri (literare) au plecat Rebreanu sau Coșbuc nu era o motivație suficientă. 
Scriitorii aceștia nu (mai) sînt doar ai bistrițenilor sau năsăudenilor. Au contat 
faptele literare existente la zi, potențialitatea care produce fapte literare și 
publicistice. Și mai contau și scriitorii plecați în ultima vreme de pe aceste 
meleaguri și trăitori prin țară sau prin alte părți de pe mapamond. Au fost mereu 
alături de noi. Însă, înainte de apariția revistei, am mai avut gînduri și tentative de 
a scoate o publicație. Eu și nu doar eu. Înainte cu cîțiva ani de proiectul Mișcarea 
literară, serie nouă, pusesem la cale, cu Ioan Pintea, o altă publicație, numai că 
el s-a făcut deodată parlamentar și s-a lăsat animat de alte aspirații. A revenit mai 
tîrziu și m-a întrebat ce facem cu publicația. Și am trecut la treabă. Deși, între 
timp, am mai depus niște proiecte la Direcția Județeană de Cultură, care, 
desigur, s-au pierdut prin sertarele unor directori care nu le prea aveau cu 
inițiativele literare. 

Nu-i foarte simplu să inițiezi o publicație în fericita provincie literară. Faci 
revista, dar cum procedezi, de exemplu, cu sita critică? În provincie, veleitarul 
este mai odihnit și mai activ decît la București. Are un sistem de relații mai 
nuanțat. Și este de multe ori în tangență cu scriitorul locului, care dă culoare și 
specific fenomenului literar. Localismul literar nu este una cu veleitarismul 
păgubos, dar uneori este foarte greu să limpezești lucrurile. Sîcîielile locale sînt 
atît de diverse, venite din cele mai neașteptate direcții, de la persoane 
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îndepărtate, ca și de la persoane apropiate, din partea cărora te trezești cu cele 
mai incredibile surprize neplăcute. 

Avînd în vedere profilul revistei, ar suna prea pretențios să spunem că am 
preluat „ad litteram” programul din 1924 al revistei lui Liviu Rebreanu. Ne-am 
lăsat, desigur, inspirați de programul revistei, am căutat modele în exercițiul ei 
publicistic, dar de preluat – într-o altă epocă și într-un alt context literar – ce am fi 
putut prelua? Acolo era vorba de un săptămînal, cu un potențial critic mult mai 
bogat decît în cazul nostru, cu un orizont de emergențe mult mai larg. Deși ar fi 
fost riscant să ne gîndim demersul în caracteristici minimaliste... Să fim realiști: în 
2002, cînd s-a purces la realizarea publicației bistrițene, era vorba de a concepe 
o publicație „independentă”, fără preocuparea de a merge strict pe urmele unei... 
înaintașe. Ne frămîntau problemele legate de stricta apariție, mai apoi, după 
alegerea numelui, au apărut și gîndurile legate de inspirație, de model, de 
angajament în raport și cu niște înaintași. Preluarea numelui rezolva și niște 
probleme legate de raportul cu administrația. Administratorii județului, de obicei 
reticenți la inițiative culturale, reticenți așa, funciar, poate fără motive explicite, 
erau totuși mai sensibili cînd se apela la justificări de istorie (fie și literară) locală. 
Era, și pentru ei, mai confortabil să se meargă pe traseele imaginare ale istoriei 
literare locale. La rigoare, putem spune că titlul ales devenea mai convingător în 
fața instanțelor administrative județene. Cred însă că ar merita să reținem că, de 
la modelul rebrenian, am preluat (și) atitudinea sau abordarea „serioasă” a 
manifestării unei publicații literare, poate – să mi se ierte expresia!... – eleganța 
comportamentului publicistic, obiectivitatea, eliminarea persuasiunii exagerate, 
grija de a nu lăsa ca orezul din noi – ca redactori, realizatori – să se umfle prea 
tare!... Și asta în vreme ce exacerbarea eurilor cunoaște în viața literară de azi o 
situație de multe ori jenantă, lipsită de măsură și de echilibru. 

 
Demersuri și conținuturi, redacția 
De la bun început, ne-am gîndit la o publicație care să se plieze pe 

fenomenul literar de aici, dar și pe potențialul de lucru al redactorilor. Așa că am 
optat pentru un trimestrial, format A4, de cca 150 de pagini, număr de pagini 
variabil, care să poate fi arhivat/păstrat cît de cît mai ușor. Am ales o pagină pe 
două coloane, cu TNR 12, lizibilă. Pentru o revistă e important să poate fi citită cu 
ușurință, așa că am evitat, pe cît a fost posibil, excesele de tehnoredactare, de 
design. O revistă poate fi tehnoredactată „frumos”, cu multă inventivitate grafică, 
dar asta o poate încărca, o sufocă „artistic”, și acest lucru nu-i e în avantaj. În 
ceea ce privește calitatea hîrtiei, nu trebuie de asemenea să exagerezi. Faptul 
poate duce la o sporire inutilă a costurilor. De-a lungul timpului, la Bistrița au 
apărut – și apar – și publicații care se scaldă în bani – nu știu de unde îi au – și 
care fac risipă de culoare și de hîrtie cretată. În fine, e treaba celor care dau banii. 

Revista Mișcarea literară a apărut o vreme cu sprijinul unor instituții private – 
Casa de Cultură a Sindicatelor din Bistrița și S. C. Aletheia – ca apoi să fie 
asumată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și finanțată – în special tiparul și 
partea de tehnoredactare – prin unele instituții culturale, cum ar fi Complexul 
Muzeal, Biblioteca Județeană, Centrul Județean pentru Cultură. Colaborarea cu 



200 

aceste instituții este de obicei confortabilă, dar nu ideală. Ne-am trezit uneori cu 
tiraje nedistribuite în întregime – de instituții care și-au asumat acest lucru –, sau 
de întîrzieri la plata cheltuielilor de tipar. Fără să fie vorba de lipsa finanțării. De 
ce se întîmplă asta? Deși ar putea fi găsite niște înțelesuri, eu totuși nu pot 
pricepe. În unii ani, revista a beneficiat și de sprijinul financiar al Ministerului 
Culturii. Sper să mai putem profita de o asemenea oportunitate. Mai ales că 
revista se distribuie cu titlul gratuit. Încercarea de a intra și în sistemul de 
distribuție prin chioșcuri sau librării ar fi aproape imposibilă, avînd în vedere 
complicațiile contabile cărora trebuie – legal – să le faci față. Cînd, doar ca 
exercițiu de imagine, am pus vreo două-trei numere într-un chioșc de ziare, la 
înțelegere cu o doamnă vînzătoare, fără pretenția de a ne recupera cheltuielile, o 
parte a presei locale a sărit că vrem să ne îmbogățim pe spatele 
contribuabilului... Așa că, în această direcție, ne-am cam lăsat păgubași. 

În fine: revista a apărut la inițiativa unei mîini de scriitori. Cu cît mai puțini, cu 
atît mai bine, pot fi mai ușor eliminate momentele tensionate, pot fi urmărite mai 
ușor inițiativele, ideile de pus în aplicare. Deci: subsemnatul, Olimpiu Nușfelean, 
director, ales de colegi, Ioan Pintea – redactor șef, Ion Moise – redactor șef 
adjunct (plecat de cîțiva ani dintre noi la cele veșnice), Virgil Rațiu – secretar 
general de redacție. După o vreme s-a alăturat proiectului și Andrei Moldovan – 
redactor, plecat mai apoi pe alte drumuri publicistice. Au mai fost cîndva vreo doi 
redactori – Mircea Prahase și Mircea Măluț, dar s-au retras din motive personale. 
În ultima vreme i-am cooptat în redacție pe Ionela-Silvia Mureșan – secretariat de 
redacție și corectură și pe Vasile Vidican – redactor asociat. Să reținem rolul 
administrativ avut în apariția revistei de Alexandru Câțcăuan, directorul Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Bistrița, care a rămas alături de redacție pînă în ziua de 
azi. Pictorul Marcel Lupșe ne-a desenat coperta, pe o idee de-a mea. Beneficiem 
de serviciile unui foarte bun informatician, care ne face tehnoredactarea, un om 
cultivat și iubitor de literatură, Adrian Năstase. Fiecare și-a adus și își aduce 
contribuția după propriile puteri și interese. Prin plecarea pe nedrept dintre noi a 
lui Ion Moise, am pierdut un om foarte bine informat, serios, de „modă veche”, cu 
o cultură solidă, pe care te puteai baza cînd era de tras la greu. O prețuire aparte 
trebuie să avem pentru sprijinul moral și publicistic acordat de la bun început de 
marele editor al operei lui Rebreanu, scriitorul Niculae Gheran. La primele apariții 
am scris cîteva editoriale pe care le-am semnat în numele revistei. Nu era în 
intenția mea să scriu toate editorialele. Dar, încet, trebuiau decelate niște lucruri. 
Și toate acestea nu se puteau derula în anonimat. Trebuiau asumate. Și astfel 
mi-am asumat rubrici, ediții tematice, anchete literare, colaboratori ș. c. l. Intenții 
de validat mai rămîn, multe. Să sperăm că vom avea puterea să mergem înainte 
cît mai întins. Treptat, că vrei sau nu, lucrurile se adună însă într-o singură mînă, 
trebuie să treacă prin filtrul unei singure minți. E bine? E rău? Greu de decis. 
Cineva trebuie să fie gata oricînd să încaseze toate loviturile. Și apoi, iată: Ioan 
Pintea are pe umeri o biserică iar pe cap o bibliotecă județeană, sau invers; Virgil 
Rațiu – o editură și un supliment cultural al unui cotidian; Andrei Moldovan – 
Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud și suplimentul cultural al cotidianului 
„Răsunetul”, plus, acuma, o altă revistă foarte solicitantă, „Neuma”. Ș.a.m.d. În 
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ultima vreme s-a simțit nevoia unei înnoiri (de forțe) a redacției. Cred că acest 
fapt se va întîmpla cît de repede. 

 
Colaboratori 
Vorbim de asemenea lucruri, dar nu trebuie să uităm de colaboratori, de 

rubrici. Nu-s de neglijat. Revista este receptivă oricăror colaboratori, desigur de o 
cît mai bună calitate, dacă se poate. Mai întîi se cuvine să-i amintim pe 
colaboratorii aflați în proximitatea revistei, care fac mult pentru cît de cît bunul ei 
mers. Iată, sînt de menționat Menuț Maximinian, Victor Știr, Icu Crăciun, Iacob 
Naroș, Mircea Gelu Buta, Cornel Cotuțiu, Ion Radu Zăgrean, Aurel Podaru, Zorin 
Diaconescu, Adrian Iliuță, Vasile Filip, Daniela Fulga, Virginia Nușfelean, Niculae 
Vrăsmaș, Diana Morar pentru plastică... Majoritatea sînt profesori, dar nu toți. Să 
nu-l uit pe Lucian Perța, care nu-i bistrițean, dar e ca și cum ar fi. Și avem 
colaboratori serioși veniți spre noi din Cluj-Napoca, Brașov, Iași, București, 
Oradea, Timișoara, Tîrgu-Mureș, Baia Mare, Satu Mare, Vișeu, Zalău, Suceava, 
Brăila, Spania, Grecia, Germania etc., etc. Cîțiva colaboratori de dincolo de 
granițele județului, gata oricînd să fie alături de noi, ar trebui dați cu numele: 
Ovidiu Pecican, Mircea Popa, Constantin Cubleșan, Gheorghe Glodeanu, Ion 
Cristofor, Radu Țuculescu, Mircea Moț, Ion Buzași, Andrea Hedeș, Adrian 
Lesenciuc, Adrian Țion, Laszlo 
Alexandru, Viorel Chirilă, Viorica Patea, 
Angela Bratsou... Lista e mult mai 
lungă. Sînt scriitori care susțin spiritul 
revistei, cît și cum o fi acesta. Cred că 
revista s-a individualizat prin cîteva 
rubrici, cum ar fi Caietele Rebreanu (cu 
măcar un articol pe număr inspirat de 
opera marelui nostru înaintaș), dosarul 
dedicat unui scriitor clasic sau în viață, 
cu o operă remarcabilă (unde intră 
articole, pagini inedite, interviu, 
foto-album, note biobibliografice). 
Dosarul este dedicat unui scriitor care a 
avut cel puțin o tangență cu meleagurile 
noastre literare și a cărui operă dă 
consistență literaturii actuale. Un artist 
plastic (căruia i se dedică și un articol 
sau un interviu) ilustrează fiecare număr 
al revistei. Sînt prezente toate genurile 
literare, poezia, proza, eseul, ca în orice 
revistă, traducerile, articolele de istorie 
literară, scrise de oameni de aici sau din orice altă... provincie literară. Și, fapt 
important, recenzii dedicate cărților proaspăt apărute. E un domeniu care ne dă 
emoții și gînduri, pe care l-am vrea cît mai bine ilustrat, atît cu referire la cărțile 
bistrițenilor, cît și la cărți importante din actualitatea literară națională. Un 
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bistrițean care scrie despre o carte bună apărută undeva prin țară se cheamă că 
ilustrează benefic „localismul” nostru specific, ca și un scriitor de prin țară care 
scrie despre cartea unui bistrițean. Cred că acest domeniu am reușit să-l mai 
întărim în ultima vreme. 

Scriitorii porniți de pe aceste meleaguri sînt mereu prezenți în paginile 
revistei. Să ne uităm doar la „dosarele” dedicate unor scriitori precum – mai întîi – 
Rebreanu, Coșbuc, Andrei Mureșanu, dar și lui Aurel Rău, Ion Vlad, Dinu 
Flămând, Dorin Tudoran, cît și unor scriitori apropiați bistrițenilor, cum ar fi 
Niculae Gheran, D. R. Popescu, Ana Blandiana, Nicolae Breban, Gheorghe 
Grigurcu, Alex Ștefănescu, Eugen Simion, Ion Pop, Irina Petraș, Adrian Popescu, 
Horia Bădescu, Marta Petreu, Mircea Muthu, Ion Mureșan, Cornel Ungureanu, 
Liviu Ioan Stoiciu, Aurel Pantea, Matei Vișniec,... sau unor scriitori călători prin 
alte eternități, precum Francisc Păcurariu, Lucian Valea, Teohar Mihadaș, N. 
Steinhardt, Ioan Alexandru, Ben. Corlaciu, Mihai Ursachi, Gheorghe Pituț, Petru 
Poantă, Romulus Rusan, Alexandru Vlad, Augustin Buzura… Și lista ar putea 
continua. Cît despre cei care trăiesc şi scriu aici, lucrurile ar trebui să fie ideale, 
adică să fie prezenți mereu în paginile revistei. Și sînt, în măsura în care sînt 
disponibili pentru a publica în revistă. Nu există nici o reticență în privința 
publicării autorilor trăitori aici, în situația în care se înscriu într-o grilă de criterii – 
foarte largă și laxă – a revistei. Revista are totuși un spațiu publicistic limitat. Cum 
sînt și autori pe care i-am dori mai mult prezenți în paginile revistei și care au 
motivele lor – pe care le respectăm – de a publica sau nu, de a publica mai rar. 
Desigur că revista ar putea să arate și „altfel”... Dar cum? Nu poți fi decît într-un 
anumit fel, nu în mai multe feluri, după umorile unuia sau ale altuia... Însă, cum 
mai ziceam, revista tinde să se plieze pe realitatea care există!... 

 
Filtrul critic 
Vorbind despre aventura scoaterii unei reviste, trebuie să recunoaștem că, în 

ziua de azi, în orice provincie literară te-ai afla, realizarea și menținerea în 
funcțiune a unui filtru critic nu este o treabă ușoară. Ce ar putea să motiveze 
sacrificiul diurn al unui critic literar? Cu venitul din cronică literară nu-ți poți 
asigura traiul zilnic. Dar, în același timp, ne aflăm într-o realitate (literară) care are 
ambiția să fie explozivă. E greu să-i fixezi caracteristicile. Impetuoasă, cel puțin în 
orgoliile sale, are tendința să se supraevalueze. Iar supraevaluarea se face nu 
neapărat pe criterii critice. De unde atîtea criterii? În „Caiete”, Paul Valéry are o 
fabulă privind pofta nesătulă de slavă deșartă. O broască a vrut să fie cât un bou 
de mare. Ca să-și atingă țelul, a început să se umfle... Și i-a mers o vreme. Pînă 
a plesnit! Multe broaște literare plesnesc mereu în jurul nostru, dar nu acceptă 
realitatea. Ar fi de bun simț să le consemnezi eșecul. Dacă o faci, ești taxat că te 
ocupi de lucruri minore. Dacă ignori situația, ți se reproșează că nu dai 
importanță succesului cine știe cărui condeier. Adică, în viziunea multor veleitari, 
ar trebui să glorifici sunetul aerului ce iese din burta spartă a broaștei. E greu de 
ales grîul de neghină. Glorifici grîul și neghina îți sare mereu în ochi și cearcă 
să-ți ia vederea cu dansul ei. În plan critic, o revistă este o modalitate de a 
consemna existența unor valori literare, mai mari sau mai mici, și nimic altceva. 
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Dar ea nici nu poate consemna totul, totul din ceea ce este demn de consemnat. 
Rămîn o serie de așteptări, care nu pot fi onorate. E un risc. Pe care cineva 
trebuie să și-l sume. O durere. Dar rămîne partea benefică a consemnării 
(critice). Se justifică un demers. Nu poți mulțumi pe toată lumea. Asta e un fapt. 
Merită ca măcar să încerci. E mai mult decît să nu faci nimic. Literatura are 
nevoie de un context cît de cît sanogen în care să evolueze. Și acest lucru îl 
asigură, desigur alături de o strictă promovare, și o revistă literară, cu toate 
inconvenientele generate de o asemenea prestație. 

  
Alte preocupări 
Preocupările noastre, ale redacției, nu sînt legate doar de realizarea revistei. În 

proiectele pe care le facem la început de an nu uităm cîteva „teme” care întregesc 
edițiile publicației. Să reținem mai întîi Colocviul anual al revistei, în care se 
desfășoară o dezbatere pe teme de actualitate literară și se acordă cîteva premii 
unor colaboratori ai revistei, care s-au remarcat și editorial (poezie, proză, critică și 
istorie literară, publicistică de profil). Acest colocviu însă, din păcate și din motive 
financiare, nu-și respectă întotdeauna periodicitatea. Apoi revista este implicată în 
organizarea (co-organizarea) a două mari festivaluri literare de la Bistrița, Colocviul 
Coșbuc și Saloanele Liviu Rebreanu, unde girăm concursuri, prezentăm diferite 
apariții editoriale, elaborăm teme de dezbatere sau moderăm anumite dezbateri, 
organizăm întîlniri cu cititorii. Organizăm sau, mai clar, co-organizăm constant 
lansări de carte. Avem diferite întîlniri cu cititorii, mai ales în diferite școli din județ. 
Sînt activități curente sau periodice, în care încercăm să inducem interese de 
lectură. Nu-i putem neglija pe cititori, trebuie găsite diferite modalități de a ne 
apropia de ei. Și apoi sînt participările la simpozioanele sau festivalurile de profil din 
țară. Unele dintre ele sînt extraordinare. 

(O parte din informațiile de mai sus au mai fost formulate 

în cadrul unui interviu acordat de mine revistei Pro Saeculum în 2018.)  
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GHEORGHE PÂRJA 

 

RENAȘTEREA MARAMUREȘULUI PRIN POEZIE 
 

 
Maramureșul este știut prin vreme ca un ținut istoric, voievodal, cu o inedită 

zestre folclorică și etnografică. Încă de la începutul veacului trecut, s-au apropiat 
de Maramureș specialiști care au căutat să-i descifreze țesătura veacurilor. De la 
Tache Papahagi, la Nicolae Iorga, de la Bela Bartok, la Tiberiu Brediceanu au 
lăsat studii de referință. Și nu sunt singurii mărturisitori. Au venit, au plecat, au 
scris. Toate acestea le-am aflat pe când eram elev la celebrul Liceu Pedagogic, 
urmașul Preparandiei, din Sighetul Marmației.  

După ce ispita a fost sigură că m-a câștigat pentru literatură, am început să 
pun și eu întrebări. Cui le-am pus? Istoriei apropiate, cuprinsă în documentele din 
biblioteci. Dar și celor care au avut norocul să fie martori la devenirea vremii. Așa 
am pus întrebarea: am avut scriitori de marcă în Ținut? Când venea vorba de 
scrisul în limba română, intelectuali veniți din interbelicul maramureșean îmi 
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aduceau aminte de Codicele de la Ieud și alte texte de la Mănăstirea din Peri. La 
începutul veacului trecut, s-au aprins spiritele în jurul acestor averi de limbă 
română.  

Cu prilejul Colocviilor de la Ieud (1982) a venit Dumitru Șerbu, paleograf al 
Academiei Române, care publicase un articol-argument în revista clujeană 
„Tribuna”, despre datarea scrisului în limba română, în anul 1391. Multă cerneală 
s-a scurs pe această temă. Noi, maramureșenii, ne-am ales cu un firesc orgoliu. 
Și am rămas cu el. Pe acest fond, întrebările mele erau mai insistente: am avut 
înaintași în poezie, în proză, în dramaturgie în Maramureșul Istoric? E timpul a vă 
spune că acest text se referă la acest spațiu.  

Aici, în Marmația, s-a întâmplat devenirea mea literară, cu splendida grupare 
de generație. Istoria era bine ilustrată de opera academicianului Ioan Mihaly de 
Apșa, cu celebrele „Diplome maramureșene”. M-am dumirit, prin vreme, de ce 
poezia în acest spațiu istoric românesc nu a avut strălucire. Știm în ce limbă erau 
învățați strămoșii apropiați. De la Marea Unire, până prin 1960; am găsit în 
bibliotecile Marmației câteva cărți de poezie ale unor autori veniți din zona 
școlară. În schimb, în perioada interbelică, în Maramureșul Istoric (acum două 
treimi se află dincolo de Tisa) gazetăria a fost practicată la cote înalte. Era 
singura cale, necesară, prin care noua administrație să țină legătura cu poporul.  

Eu continuam să mă întreb dacă am avut înaintași literari. Primeam 
răspunsuri din lumea obligatorie. Pe când eram elev la Liceul Pedagogic din 
Sighetul Marmației îl aveam profesor de caligrafie și desen pe domnul Gheorghe 
Chivu, pictor și poet. A fost studentul lui Camil Ressu și era prieten de viață 
literară bucureșteană cu Constant Tonegaru și Emil Botta. La orele de desen, 
până noi desenam forma mărului de pe catedră, el ne citea din Ion Barbu, ori 
Lucian Blaga, din Baudelaire, Trakl, Rilke. Era prin anii 1968. El folosea, în felul 
lui liric și pedagogic, timpul de veghere asupra clasei până noi puneam frunza la 
măr. Poetul Chivu mi-a spus că în Sighetul Marmației s-au născut scriitorii 
Leonida Neamțu și Alexandru Ivasiuc.  

Autorul Păsărilor mi-a fost naș literar. În jurul Domnului Chivu ne adunam, 
un grup de liceeni, la Cenaclul de la Casa de Cultură sigheteană. Erau profesori 
și elevi fără prejudecăți didactice. Acolo s-a format o generație de tineri capabilă 
de dialog cu scriitorii consacrați. Parcă aveam nevoie de ei la noi acasă. Să ne 
vadă și să-i vedem, să povestim laolaltă. Noi, cei tineri, eram prieteni, ne 
întreceam în lectura cărților, în lectura propriilor noastre încercări lirice. Așa am 
conviețuit prietenește și literar în Marmația cu Ileana Mihai-Ștefănescu (a rămas 
cea mai bună traducătoare a poetei Emily Dickinson), Simion Șuștic, Echim 
Vancea, Gheorghe Mihai Bârlea, Lucian Perța, Mihai Nebeleac, Marin Slujeru și, 
mai târziu, Vasile Muste.  

Eram ocrotiți de umbra lui Ion Iuga, care venea des în Marmația. Veghea 
noastră critică erau profesorii Gheorghe Chivu, Eracle Titircă, Ion Vancea, Ion 
Ardeleanu-Mecena. Acolo profesorii nu puneau întrebări, ci făceau, cu aplicare și 
tandrețe intelectuală, analiza textului. Magnetul nostru era Ion Ardeleanu-Pruncu, 
el însuși poet, cu o inteligentă vocație culturală. El a inițiat un Festival de poezie 
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cu un titlu care, după mine, a păcălit ideologia timpului: „Laude-se omul și țara.” 
Verbul era de la salutul creștin din satele Maramureșului „Laude-se Isus Hristos”.  

Omul era om, iar țara era țară. A fost o poartă largă deschisă dinspre 
Maramureș spre poezie. Spre țară și spre lume. Printre primii oaspeți ai 
Festivalului au fost scriitorii Horia Bădescu și Romulus Vulpescu. Bulgărele s-a 
rostogolit, an de an, așa că astăzi putem vorbi la Sighetul Marmației de un 
Festival Internațional de Poezie, cu prezențe lirice din Europa, America și Israel. 
Iar în satul Desești s-au impus Serile de poezie cu numele lui Nichita Stănescu, 
care în acest an împlinesc 40 de ani de viață. Firesc, vă puteți întreba cum a 
ajuns Nichita nume de manifestare lirică într-un sat din Maramureș?  

Cum spuneam, Ținutul istoric era văduvit, chiar după Unire, de nume cu 
rezonanță literară. Generația de tineri scriitori din Marmația, conturată în deceniul 
șapte al veacului trecut, doream să polenizăm locul cu scriitori din alte părți, să 
sfințească prin cuvînt ales această parte de țară. Domnul Ardeleanu-Pruncu, 
atunci directorul Casei de Cultură, devotat acestei idei, mi-a sugerat că ar fi o 
împlinire dacă l-am avea oaspete pe Nichita Stănescu. Cum în studenția 
bucureșteană am avut norocul să-l cunosc pe Nichita, datorită prietenului Petru 
Romoșan, privirea s-a îndreptat spre mine.  

Zis și făcut. Cobor în București pentru a mă reîntâlni cu marele oaspete. Aici 
trebuie să-l aduc în scenă pe criticul Laurențiu Ulici, care și-a reactivat pasiunea 
întru Maramureș, rarefiată puțin prin rosturile vieții. Având rădăcini paterne 
maramureșene, a fost arhitectul întâlnirilor din Nord. Laurențiu m-a încurajat, 
având o vorbă bună pentru Nichita. M-am întâlnit cu marele ploieștean, care mi-a 
zis, fără să stea mult pe gânduri: „vin bătrâne, numai să fii acasă.” Dora, nevasta 
poetului, mă întreabă din colțul lucidității: dar cu ce mergem? O altă problemă. 
Călătoria cu trenul era exclusă.  

Norocul mi-l scoate în cale pe scriitorul Damian Necula, cu care eram bun 
prieten. Să nu lungesc povestea, spun că Damian acceptă, așa că Nichita și 
Dora apar la Sighetul Marmației în seara zilei de 18 octombrie 1979. Atunci 
ne-am gândit că ar fi bine ca scriitorii invitați să petreacă o seară de lectură cu 
oamenii dintr-un sat. Am oferit satul natal. Alături de Nichita s-au aflat în fața 
sătenilor și a intelectualilor din zonă Gelu Ionescu, Dinu Flămând, Ion Drăgănoiu, 
Ioana Crăciunescu, Laurențiu Ulici, Tudor Gheorghe, Augustin Iza, Damian 
Necula și mulți tineri scriitori din țară. O sală plină, o recitare de neuitat, un ospăț 
ca în Maramureș.  

Nichita a fost într-o seară mare. Atunci, în fața oamenilor, am instituit Serile 
de Poezie de la Desești, în onoarea marelui premiu câștigat de Nichita la Struga. 
A promis că în fiecare toamnă va fi la Desești. A mai fost într-un an, apoi s-a stins 
din viață. După moartea lui, o sală a memoriei și manifestarea îi poartă numele. 
Atunci, în prima seară, mi-a lăsat un text cuceritor, care începe așa: „La Desești, 
un sat al sufletului și al poeziei, acest plai maramureșean de o frumusețe 
naturală fără seamăn, cu o arhitectură țărănească demnă de Brâncuși, am avut 
cinstea să întâlnim și sărutăm mâna unor divine lucrătoare ale dealului și văii, 
țărance mame de poeți.” 
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Mi-a lăsat și o poezie cu titlul Maramureș. De atunci, prin Marmația și prin 
Desești a trecut floarea poeziei românești contemporane. Un dicționar cu scriitori. 
Lista este lungă. Voi aminti pe cei care au trecut granița spre noi cu pașaport liric: 
Gerard Bayo, Adam Puslojic, Nicolae Dabija, Szentmartony Janos, Ilie Zegrea, 
Arcadie Suceveanu. Așa a renăscut Maramureșul Istoric prin poezie.  

Între timp, la Baia Mare, capitala județului, era o mișcare literară în plină 
ascensiune. Nume ca Nicolae Breban, Augustin Buzura, Ioan Groșan, născuți în 
așezări din jurul Băii Mari, erau flamuri ale valorii consacrate. Și scriitorii autohtoni 
au ieșit în lume, și-au consolidat personalitatea. Așa au apărut Asociația 
scriitorilor din Baia Mare, revista Nord Literar și Reprezentanța 
Maramureș - Filiala Cluj - a Uniunii Scriitorilor din România. Centre literare, cu 
rezonanță, s-au cristalizat la Borșa, Vișeu de Sus și Târgu Lăpuș, deoarece acolo 
trăiau autorii.  

Astăzi suntem adunați în jurul revistei și al Reprezentanței. Unde am fost și 
unde am ajuns! 

 
Maramureș 
Au pus prea mulți îngeri într-o singură căruță 
Și ea s-a spart 
Și șinele de la roți s-au întins 
Și au devenit râuri de fier 
Și spițele de la roți 
S-au adunat în jurul osiei lumii 
Și au devenit păduri. 
Mai ninge cu câte o pană, 
Mai ne cade în cap câte un iepure, 
Mai trăim, mai murim, 
Căruța s-a risipit peste tot 
Și abia iarna când ninge, dacă ninge 
Mai ne aducem aminte 
Că au pus prea mulți îngeri greoi 
Într-o căruță gingașă. 

Nichita STĂNESCU 
Desești, 1979 
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GEORGE VULTURESCU  

 

POESIS ÎN ANUL XXX 

 
Într-o rubrică, pe care am semnat-o de-a lungul anilor („Jurnal din provincie”), 

scriam: „N-am învățat să mă opresc: o revistă de poezie crește sau scade, 
peste paginile poeților, precum flăcările deasupra comorilor. Cine este ales va să 
le vadă…”. Eram în anul X al revistei Poesis (caietele Poesis, nr. 15, 1999) și 
semnez și astăzi aceleași rânduri… 

Dar, privind în urmă, rețin, în primul rând, o continuă neliniște și 
nesiguranță: fiecare număr putea să fie ultimul. N-a fost așa pentru că 
instituțiile unde eram angajat (Casa de cultură a municipiului – pe care am 
botezat-o „G.M. Zamfirescu”, în 1990, apoi Inspectoratul/Direcția județeană 
pentru Cultură Satu Mare, denumite „deconcertate”) erau din lut moale, 
nesigur, cu un profil bont. Câțiva din țară le-au adăugat câte un profil 
distinct; eu, la Satu Mare, pe lângă activitatea de promovare a folclorului, de 
protecție a patrimoniului, am adăugat o … aripă vie: revista și Festivalul 
Internațional „Zilele Culturale Poesis”. O astfel de continuitate a devenit, în 
orașul de pe Someș, un capitol, multum in parvo, de cultură care trebuia să 
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țină loc de edituri, chioșcuri de difuzare a presei, săli de expoziții, întâlniri 
colocviale cu marile personalități culturale ale țării. Satu Mare nu era un 
oraș în care „cultura” să fie impregnată în mortarul zidurilor. Dar era loc 
de… „dat cu capul”. Și: am dat… 

… M-au însoțit, atunci, la primul număr (ian., 1990. Apărut la Tipografia de 
Vest, Oradea, pentru că în mica tipografie sătmăreană nu era loc de o „revistă 
de cultură” din cauza ziarelor politice și de divertisment…), câțiva sătmăreni – 
fiecare practicând alte meserii decât aceea de „scriitor”: Alexandru Pintescu 
(avocat), Gh. Glodeanu (profesor), Emil Matei (pedagog). Temporar, au făcut 
parte din „colectivul redacțional” și Daniel Corbu (Tg. Neamț), Alexandru 
Mușina (Brașov) și, dintre sătmăreni, ne-au însoțit, în perioade scurte: Ion 
Vădan, George Achim, Paul Emanoil Silvan, Salah Mahdi – poet, arab stabilit la 
Satu Mare. Astfel că, biroul meu de „director” (de aceea am păstrat în colectivul 
redacțional această titulatură) a devenit „redacție”, oriunde ne-am mutat. 
Telefonul și colegii au fost, pe rând, secretari, au cules texte, au fost 
tehnoredactori: Dan Ardelean, Nyri Zoltan, Maria-Magdalena Matei, Tatiana 
Vaida, Ramona Moiș, Ionică Moldovan. Nici o retribuție, nici un favor: doar mult 
devotament pentru care i-am stimat prin ani… 

O ezitare pe care o remarc acum: subtitlul primului număr al revistei era: 
„Eseistică, poezie, cultură”. Îmi era, parcă, frică să o numesc „revistă de poezie”. 
Dar, de la nr. 2 (febr., 1990) și până în 2018 a purtat acest subtitlu. În 2018 am 
considerat că este mai potrivit să o numim „Revistă de poezie și arte”. 

Tot de specificat: Un „program-manifest” al revistei nu a fost formulat în mod 
expres, dar el poate fi extras încă din articolul publicat în primul număr „Definiția 
poeziei” sau din serialul semnat de subsemnatul, de-a lungul anilor, pe pagina a 
II-a, „Jurnal de provincie”, în care justificam atitudini, conturam un proiect al 
culturii în provincie. Poesis nu se cerea aici ca un „experiment literar”, ci ca un 
focar de cultură. N-am făcut, așadar, din aceste pagini o revistă locală, 
revanșardă, pentru a blama „centrul” și a victimiza marginalul frenetic. Mai mult 
am fost interesat să fac din revistă un „vehicul” al valorilor culturale. Într-un fel 
textele pe care mi le-au încredințat prietenii din țară au devenit, cred, texte 
fondatoare ale programului meu cultural în Satu Mare. Poate că cel mai bine am 
subliniat acest lucru în interviul acordat lui Dumitru Augustin Doman – „Poesis, 
cârja mea de aur prin pulberea Nordului” (Argeș, mai, 2005), din care reproduc: 
„– Poesis se deosebește de revistele cu angajați permanenți (cu redacții, sediu 
propriu sau închiriat, cu cont alimentat de la stat sau sponsori). Pentru acestea, 
cercul de colaboratori este constant, variază opiniile, atitudinile față de o carte, un 
autor sau eveniment literar. Să nu uităm «locul geografic»: el alimentează ca o 
pepinieră «cercul». Din Satu Mare nu-ți poți propune să concurezi Clujul, Iașul 
sau Bucureștiul. Îmi rămâne (și nu e puțin lucru pentru spațiul meu de Nord) să 
aduc, prin Poesis, mai aproape de noi și Clujul, și Iașul, și Bucureștiul literar. 

M-am ferit de orgoliile de a arunca cu piatra (deși mi s-a reproșat lipsa de 
«atitudine», lipsa polemicii) din Satu Mare sau de-a cădea în genunchi față de 
conclavul canonic al Bucureștiului. Am preferat consemnarea fenomenului poetic, 
preponderența textului analitic față de cel de atitudine la zi, perisabil în timp…”. 
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Prin 1992, la Satu Mare (l-am invitat să modereze colocviul „N. Steinhardt și 
poezia contemporană” din 1991) Teohar Mihadaș scria: „Aici, la Satu Mare, îmi 
crește încrederea în ceea ce am iubit, încrederea în limba română și în ceea ce 
s-a creat în această armată invizibilă pe care n-a biruit-o nimeni, niciodată. Aici 
este un mare suflet, generos, de mare dăruire, care creează un centru de lumină 
pentru noi, românii, așa oropsiți cum suntem..” (Poesis, nr. 10-11, 1992). 

Tot în 1992: Laurențiu Ulici numea revista noastră „una din cele mai 
interesante publicații literare din țară de după decembrie '89…” (România 
literară, 22/23 februarie, 1992). Iar Al. Cistelecan era „șocat de vântul 
donquijotesc ce bate prin Satu Mare” și declară pentru ziarul local, „Gazeta de 
Nord Vest”: „Singura revistă care s-a profilat de la început, hazardându-se, pe un 
profil, este revista Poesis. Îi felicit pentru felul în care riscă și pentru fermitatea 
implicării într-un viitor utopic…” (Joi, 8 oct. 1992). 

Trecând peste hopurile anilor, mă gândesc că Al. Cistelecan avea dreptate: 
fiecare număr al revistei era o „utopie”: eram „niște himerici, niște fanatici ai 
iluziei. Niște fanatici, însă cu picioarele pe pământ, de vreme ce revista iese și 
mai organizează și celebrele „Zile Poesis”… (Poesis, nr. 2/50, 1994). 

Dintre lucrurile bine făcute, dintre ideile care ne-au animat e greu să faci o 
selecție la… 30 de ani. Dar, totuși, aș vrea să se rețină: 

- numerele speciale, aniversare (25 – 1992; 50 – 1994; 100 – 1998/cu 
100 de semnături; 150 – 2003; 200 – 2007; 250 – 2011; 300 – 2016), care 
reunesc colaboratorii de peste an, imagini de la întâlnirile sătmărene și inserții din 
presa culturală despre Poesis. 

- suplimentele intitulate „Caietele Poesis” în care erau prezentate 
evenimente culturale (precum „Seminarul internațional de traduceri poezie – 
portugheză/română”, nr. 5/ în Poesis nr. 65, mai, 1995; „Salonul editorilor de 
poezie/SEP” Satu Mare, în nr. 10-11, 1995; „Tineri poeți, tineri scriitori” de la 
„Interval”, nr. 12, aug. 1997) sau texte originale, micro-volume, precum: Paul 
Grigore – Diotima din scriitură (nr. 6/7, iulie-aug., 1991); sau grupajele de poeme 
ale unor: Alexandru Pintescu – Eutanasia, boeme (nr. 9/10, sept.-oct. 1991); 
Alexandru Mușina – Album duminical, poeme (nr. 2/1994); Caius Dobrescu – 
Dragi tovarăși… sau Recviem pentru anii 60, poem (nr. 9, 1994); Nicolae Tzone 
– Munca poetului la iubita sa…, nr. 20/10-11, 2010. 

- seriale tematice: Svetlana Paleologu-Matta – Jurnal hermeneutic și 
Politeia eminesciană (1994-1994); Vasile Sav – traducerile din Sf. Augustin, 
„Enarațiuni la Psalmi” (1994-2000); Constantin Abăluță – „Poezia română după 
prolecultism” (1998-1999); Nae Antonescu – „Scriitori uitați”; Nicholas Catanoy – 
„Carja lui Sisif” etc., etc. 

- Importante mi se par a fi de semnalat numerele omagiale sau remember: 
Șt. Aug. Doinaș (Caietele Poesis nr. 4, 1995); Gellu Naum – 80 ani (Caietele 
Poesis nr. 6, 1995; Ioana Em. Petrescu, remember (Caietele Poesis nr. 9, 1995); 
Gabriela Negreanu, remember (Caietele Poesis, nr. 3, 1996); Șt. Aug. 
Doinaș - 75 ani (aprilie 1997); 

- Dintre „grupările” de tineri au publicat în Caietele Poesis: poeții de la 
„Interval” (Ruxandra Novac, Ciprian Șiulea, Bogdan Al. Geană, Vianu Mureșan; nr. 
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12, 1997); poeții de la „Direcția 9” (Adrian Suciu, Alina Hristea, Anton Horvath, 
prozatorii Cătălin Ștefănescu, Cornel Vîlcu, nr. 3/5, mai 1994). 

Aș mai semnala că două din „manifestele himerismului” au fost publicate 
de poetul Vasile Baghiu în numerele Poesis (vezi nr. 186-188, anul XVII, 2006 
– A treilea manifest al himerismului). La rubrica interviu („Confesiuni Poesis”) 
sunt de semnalat câteva nume: ultimul interviu cu poetul Ștefan Baciu (nr. 7/8, 
1992); Egito Gonçavles (nr. 4/5, 1966); Hilde Domin (numerele 5-8, 1995), cu 
Marcel Moreau (nr. 10, 1997) etc., etc. 

Dar, nu-i așa, o revistă nu-i numai o „corabie” care trece (transportă opera) 
spre istoria literaturii: ea este corabia cu mateloți, cu încărcătură și cu tot cu 
apa pe care o traversează și cu tot ce este pe maluri. Desigur, sunt corăbii 
sărace, bărci de lux, caravele ușoare, fregate de război. Unele rămân în istorie 
pentru că au vânat marele chit, altele pentru că au transportat cufărul cu 
manuscrisele unui scriitor. Poate chiar pe Poesis... 

În 1994, reputatul poet Mihai Ursachi (care a acceptat să ne onoreze orașul și 
revista primind Premiul „Poesis” pentru Opera Omnia în 1993) scria despre revista 
noastră: „O revistă de poezie, despre poezie, de o calitate ireproșabilă, ajunsă în 
condițiile actuale la al cincizecilea număr! În ce privește valoarea publicației, nu am 
ca termen de comparație decât American Poetry Review care apare în țara cu 
sponsori miliardari (în dolari). Dar, alături de cei care cred că numai absurdul 
funcționează fără greș, poeții (nu numai din România, dar mai ales de aici) 
mizează cu neistovită obstinație pe cartea miracolului. A miracolului numit Poezie. 
Și întrucât miracolul există (un fel de a zice, căci de fapt numai miracolul există), 
acesta se și celebrează în locurile și momentele faste. (Timpul, nr. 5, mai, 1994). 

Șirul premiilor literare „Frontiera Poesis” acordate de revista noastră este 
unul care se impune menționat: Cezar Baltag, Geo Dumitrescu, Grigore Vieru, 
Cezar Ivănescu, Șt. Aug. Doinaș, Șerban Foarță, Ion Pop, Ana Blandiana, 
Adam Puslojic, Dumitru Țepeneag, Marin Mincu, Mihai Cimpoi, Matei 
Călinescu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Flora, Cristian Simionescu, Nicolae Breban, 
Mircea Zaciu, Ion Mircea, Dinu Flămând, Radomir Andric, Pavel Gătăiantu, 
Ioan Baba, Valeriu Matei, Arcadie Suceveanu, Petre Stoica, Mircea Martin, 
Nicolae Balotă, Marko Bella, Cornel Ungureanu, Alexandru Lungu, Joachim 
Garrigos Bueno, Marta Petreu, Aurel Pantea, Angela Marinescu, Adrian 
Popescu, Petru Poantă, Emilian Galaicu-Păun, Horia Bădescu, Ilie Constantin, 
Doina Uricariu, Gh. Bulgăr, Nicolae Dabija, Ioan Es Pop, Ion Mureșan, Cassian 
Maria Spiridon, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu, Gellu Dorian, Horia 
Gârbea, Mircea Muthu, Simion Dănilă, Ioan Moldovan, Vasile Dan, Irina Petraș, 
Andrei Marga, Nora Iuga, Gh. Crăciun, Andrei Bodiu, Simona Popescu, 
Ruxandra Cesereanu, Leons Briedis, Eugen Simion, Theodor Codreanu, Al. 
Cistelecan, Iulian Boldea, Nicolae Oprea, Ion Bogdan Lefter, Romul Munteanu, 
Cristian Popescu, Ion Zubașcu, Vasile Tărâțeanu, Gh. Grigurcu, Aurel Rău, Al. 
Mușina, Ileana Mălăncioiu, Ioana Diaconescu, Eugen Negrici, Mircea Petean, 
Christian W. Schenk, Adam Sorkin etc., etc. 
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Prin prezența acestor nume (șirul lor nu se termină în inima noastră, să 
fim iertați) „Zilele culturale Poesis” și paginile revistei de pe Someș rămân, în 
ținuturile sătmărene, iluminatoare, purtătoare de cultură. Orașul i-a pus la 
inimă pentru că i-au sporit aurul toamnelor și al urmelor din nisipul vremii… 

 „… Cred că nu există poeți care să nu-și poată imagina propria revistă de 
poezie. Sunt sigur, unii chiar ar putea gândi numere extraordinare, iar alții chiar 
ar putea face numere definitorii pentru istoria literară. Greul, mi se pare, nu este 
acesta: greul este munca dezinteresată și uzura continuității… Fără semnul 
prietenesc și cald al unui întreg șir de scriitori nu cred că aș fi putut continua. Le 
mulțumesc din suflet…” (Jurnal de provincie – 50, Poesis, nr. 2/50, 1994). 

… Ca orice revistă de după 1989, și Poesis a avut sincope, momente de 
ezitări. Cele mai grele au fost sincopele… „prietenești”, mai ales după ieșirea la… 
„pensie” a „directorului” care a condus instituțiile de cultură din Satu Mare peste 
40 de ani… Se pare că pentru unii doar „funcțiile” contează. Rămâne gustul 
amar, care, vai, vine și de la/și între poeți… 

Desigur, nu îmi mai fac iluzii: Poesis va apărea atât cât va fi să apară… 
Am aproape și oameni întreprinzători, scriitori ei înșiși în… „provincie” și nu 

ne facem iluzii că „centrul” (Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor) va face minuni 
pentru Satu Mare. Cei din țară, cei apropiați de redacția noastră știu că din 2000, 
începând cu numărul 1-2 (ian.-febr.), revista apare sub patronajul ziarului 
„Informația Zilei” Satu Mare (dir. general – D. Păcuraru, dir. editorial - Ilie 
Sălceanu) desfășurându-și activitățile culturale (întâlniri cu scriitori din țară și 
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străinătate) la cafeneaua „Vila Poesis”. Este perioada cu cel mai complex 
program cultural sătmărean. Acum, din 2018, avem un… sediu de „redacție” în 
vecinătatea Restaurantului-hotel „Poesis”, prin grija familiei Păcuraru (Oana și 
Dumitru), săli pentru lansare de carte, ședințe de redacție. În aceeași clădire a 
fost adăpostită biblioteca lui Petru Bran, protopop de Sătmar, poet al primei cărți 
tipărite în limba română la noi, „Mărgăritare sau sentințe poetice…” (1874), 
profesorul care a inaugurat catedra de limba română. Totul este continuitate, nu-i 
așa? „Biblioteca este pentru elevi ceea ce este câmpia pentru albine”, spunea el. 
Poesis ce va fi fost, ce va să fie?... 

Pentru alte considerații trimit la interviurile/referințele din cărțile: 
Emil Manu – Reviste românești de poezie, ed. a II-a, Ed. Cartea Veche, Buc., 2001, cap. „Reviste 
apărute după 1989”, pp. 167-168; 
I. Hangiu – Dicționarul presei literare românești, 1790-1990, ed. a II-a, Ed. Fundației Culturale 
Române, Buc., 1996, litera P, nr. 1346, p. 335 și Presa românească de la începuturi până în prezent, 
Dicționar cronologic 1790-2007, Ed. Comunicare (.)ro, vol. IV, 22 dec. 1989-2007, pp. 183-184, 2008. 
Dicționarul General al Literaturii Române (DGLR), P-R, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 2006, p. 289. 
I. Rotaru – O istorie a literaturii române, 5, Ed. Niculescu, Buc., 2000, Cap. „Grupul Poesis de la Satu 
Mare”, pp. 513-531. 
Iolanda Malamen – Scris și de scris, Ed. H.L.R./Charmides, vol. IV, 2007. 
Cezar Ivănescu și Lucian Vasiliu – Dialoguri televizate, Ed. Junimea, 2014. 
Dumitru Aug. Doman – Generația 80 văzută din interior, Ed. Tracus Arte, Buc., 2010, pp. 241-256. 
Amelia Stănescu – Metafora de urgență, interviuri și portrete literare, Ed. Zona Publishers, Iași, 2014, 
p. 223. 
Angela Baciu – Despre cum nu am ratat o literatură grozavă, Ed. Junimea, Iași, 2015, pp. 162-172. 
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SĂLUC HORVAT 

 

NORD LITERAR, REVISTĂ DE CULTURĂ 
 

Apare la Baia Mare. Este editată de Asociația Scriitorilor Baia Mare, sub egida 
Consiliului Județean Maramureș și a Uniunii Scriitorilor din România. Inițiator și fondator: 
Săluc Horvat. Anul apariției: 2003. Primul colegiu de redacție: Gheorghe Glodeanu – 
director, Săluc Horvat – director executiv (redactor-șef), Augustin Cozmuța – secretar 
general de redacție, Vasile Radu Ghenceanu, Ion M. Mihai, Mircea Bochiș - redactori. Pe 
parcursul anilor, din colegiul de redacție au mai făcut parte: Daniela Sitar-Tăut, Gheorghe 
Pârja, Delia Pop (Muntean), Raluca Hășmășan. Apare lunar. Primul număr a fost lansat pe 
data de 20 iunie 2003. De atunci, a apărut lună de lună, fără nicio întrerupere.  

 
  

Baia Mare 2013: Mircea Măluţ, Olimpiu Nuşfelean, Gh. Glodeanu, Florica Bud, Ioan Groşan, Săluc Horvat, 
Vasile Igna, Mircea Popa, George Vulturescu, Aurel Pop, Al. Zotta, Ioan Pintea, Nicolae Goja ş.a 
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NORD LITERAR 
15 ani de apariție 
 
Apariția unei reviste de cultură în Baia Mare, ceea ce s-a întâmplat pe data 

de 20 iunie 2003, data lansării primului număr al revistei „Nord Literar”, a marcat 
împlinirea unui vis mult dorit de scriitorii acestui spațiu.  

Deși au existat mai multe încercări, unele promițătoare, apariția și existența 
lor efemeră au făcut ca o revistă de cultură să se lase așteptată. 

Pornind de la acest deziderat și, mai ales, de la faptul că Maramureșul 
dispune de un număr important de scriitori, mulți dintre aceștia validați prin 
colaborări la presa literară și prin cărțile publicate, Asociația Scriitorilor Baia Mare 
și-a propus, încă de la înființarea sa (februarie 2002, când a dobândit statutul de 
persoană juridică), editarea unei reviste de cultură. În calitatea ce o aveam de 
președinte al Asociației, am început demersurile în acest sens. De la intenție la 
realizare drumul a fost lung și plin de obstacole. Nu a fost ușor să pornești un 
asemenea proiect, într-un oraș cu o tradiție culturală modestă, să găsești sursele 
de finanțare, să alcătuiești un colegiu de redacție credibil și, mai ales, să treci 
peste multele orgolii. Șansa a venit din partea Consiliului Județean Maramureș 
care, în baza unui proiect propus de noi, a hotărât finanțarea necesară, mai mult, 
a înscris revista între instituțiile sale de cultură sub numele „Revista de Cultură 
Nord Literar”. Am reușit să constituim și un colegiu de redacție format din scriitori 
cu o anumită experiență în domeniu și cu o recunoaștere în viața literară: 
Gheorghe Glodeanu – universitar, un cunoscut colaborator la revista „Tribuna” și 
nu numai, autor al mai multor cărți; Săluc Horvat – critic și istoric literar, cu o 
bogată experiență, îndeplinind ani la rând funcția de secretar general de redacție 
al publicațiilor Universității băimărene și de director de editură; criticul literar și 
jurnalistul Augustin Cozmuța; poetul Vasile Radu Ghenceanu; criticul Ion M. 
Mihai. Cu entuziasm, pasiune și multă dăruire, acest colectiv a pornit la drum.  

Am avut marea șansă de a se alătura demersului nostru un număr 
important de colaboratori, între aceștia nume de prestigiu, veniți din întreaga 
țară. Astfel, pe data de 20 iunie 2003, în prezența unui public numeros adunat 
în sala Restaurantului „Carpați”, a fost lansat primul număr al revistei „Nord 
Literar”. Reacțiile nu au întârziat să apară. Unele de laudă, dar altele critice, 
venite în special de la confrații locali.  

Pornind la drum cu dorința, dar și cu ambiția de a reflecta, în toată 
complexitatea ei, viața spirituală a unui topos încărcat de tradiții milenare, 
„Nord Literar” a țintit mereu valorile majore, care să supraviețuiască cât mai 
mult, să contribuie din plin la stimularea vieții culturale maramureșene, dar și 
cu dorința de a depăși provincialismul prin integrarea cât mai rapidă a revistei 
între valorile culturale naționale.  

Încă de la primul număr, „Nord Literar” s-a bucurat, pe lângă resursele 
locale, de colaborări de prestigiu. În decursul anilor, în paginile revistei s-au 
regăsit autori precum Nicolae Breban, Augustin Buzura, Ana Blandiana, Ioan Es. 
Pop, Ion Pop, Horia Bădescu, Ioan Groșan, Adrian Popescu, Vasile Igna, Ioan 
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Moldovan, Dumitru Micu, Niculae Gheran, Constantin Cubleșan, Cornel 
Ungureanu, Mircea Muthu, Mircea Popa ș.a. Lista ar putea continua. În prezent 
ne bucurăm de colaborări venite din întreaga țară și chiar de peste hotare.  

Conținutul revistei este predominant literar, fără a exclude teme tangente. 
S-au bucurat de o atenție sporită poezia și proza. Pe lângă nume consacrate, 
se întâlnesc și numeroase debuturi. În cadrul comentariilor critice, un loc 
aparte l-a ocupat critica de întâmpinare, ceea ce a atras tot mai mulți cititori. 

Sub egida și coordonarea revistei „Nord Literar” au avut loc numeroase 
activități de mare audiență: colocviile de literatură, zilele revistei, concursul 
„Cărțile anului” ș.a. Instituirea premiilor literare ale revistei a însemnat un moment 
important. Au beneficiat de aceste premii mulți scriitori consacrați, dar și cei aflați 
în formare.  

La inițiativa redacției „Nord Literar”, s-a acordat titlul „Cetățean de onoare” al 
județului Maramureș scriitorilor Nicolae Breban și Ion Pop. Întâlnirile revistei cu 
cititorii, în special cu cei din licee și colegii, participarea revistei la diverse acțiuni 
organizate de Uniunea Scriitorilor sau de alte reviste din țară au dus la o mai 
bună cunoaștere a publicației băimărene și la sporirea prestigiului acesteia.  

Chiar dacă „Nord Literar” apare într-un oraș de provincie, prin conținutul ei, 
prin numărul și prestigiul colaboratorilor, revista noastră a trecut cu succes de 
statutul de revistă de provincie, integrându-se în marea familie a revistelor literare 
ce apar la nivel național.  

Repetatele semnalări în presa de specialitate, mesajele și diplomele 
primite, recunoașterea și înscrierea revistei „Nord Literar” între revistele puse 
sub egida Uniunii Scriitorilor din România și, mai ales, numărul tot mai mare de 
colaboratori demonstrează că „Nord Literar” s-a impus în conștiința cititorilor și 
iubitorilor de literatură între publicațiile de prestigiu ale literaturii contemporane.  
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DANIEL SĂUCA 

 

VIAȚĂ LITERARĂ ÎN SĂLAJ. DOUĂ REPERE 

 
Județul Sălaj nu a fost „binecuvântat” (nici) cu o viață literară bogată. Anii 

comunismului au fost cei mai săraci în această privință. Nu deținem date 
despre fapte literare demne de consemnat (aici) până la apariția, în anii 70, la 
Zalău, a Cenaclului „Silvania”, condus de regretatul profesor Iuliu Suciu. 
Actualul președinte al cenaclului, scriitorul și profesorul Marcel Lucaciu, a 
consemnat, în recenta monografie a județului („Sălajul la Centenar”, Caiete 
Silvane, Eikon, 2018): „Sub conducerea domnului Iuliu Suciu, Cenaclul 
«Silvania» s-a bucurat deopotrivă de recunoaștere și de prestigiu, fapt 
confirmat, printre multe altele, de întâlniri cu redactori de la diferite reviste din 
țară («Astra», «Vatra», «România literară» etc.); de prezența la ședințele 
literare a unor scriitori precum Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Horea 
Bădescu, Alexandru Ivasiuc, Mircea Ivănescu, Aurel Rău, Mircea Tomuș; de 
publicarea unor «suplimente» în revistele «Tribuna» (Cluj-Napoca), «Familia» 
(Oradea), «Transilvania» (Sibiu), «Luceafărul» (București), «Steaua» 
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(Cluj-Napoca); de schimburi de experienţă cu membrii cenaclurilor din Baia 
Mare, Bistriţa, Satu Mare, Sibiu, Turda. Interesante şi fructuoase s-au dovedit, 
apoi, întâlnirile cu numeroşi cititori din localităţile judeţului nostru: Buciumi, 
Cehu Silvaniei, Gârbou, Hida, Ileanda, Jibou, Românaşi, Şimleu Silvaniei, 
Zalău”. Cităm în continuare din același articol publicat de M. Lucaciu în 
monografia amintită: „Întorcând «roata vremii», am fi nedrepți dacă nu am 
aminti, fie și în treacăt, un amănunt important: o activitate de cenaclu a 
existat, la Zalău, începând cu anul 1963. Mai exact, în perioada 1963-1968, 
pe lângă Casa Orășenească de Cultură, a funcționat un Cenaclu literar, 
condus de universitarul Petre Hossu. Ulterior, acest Cenaclu și-a continuat 
activitatea, în cadrul redacției ziarului «Năzuința» (1968-1977). Prin urmare, 
mulți cenacliști erau gazetarii fostului cotidian sălăjean: Nicolae Vereș, Valer 
Hossu, Adrian Velichi, Ioan Buda, Ioan Lupa Crișan, Aurel Păușan, Eugen 
Teglaș ș.a. Rodul acestei experiențe cenacliste l-a reprezentat volumul 
«Arpegii. Culegere a cenaclurilor literare» (Zalău, 1970), prefațată de 
profesorul Ștefan Goanță (pe atunci, directorul Casei județene a creației 
populare). Spre finalul anului 1977, activitatea cenaclistă a fost reorganizată, 
sub patronajul revistei «Tribuna». Astfel, în ziua de 27 noiembrie 1977, la 
Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, lua ființă Cenaclul literar «Silvania», 
prima ședință propriu-zisă desfășurându-se în ziua de 18 ianuarie 1978. 
Cenaclul a beneficiat de girul competent al scriitorilor Domițian Cesereanu și 
Ioan Lungu, care au participat, mai bine de doi ani, la serile literare, iar 
ulterior, au selectat, prezentat și prefațat creațiile autorilor sălăjeni, editând 
prima antologie propriu-zisă a Cenaclului literar «Silvania» (Silvania. 
Antologie de versuri și proză, Zalău, 1979): «Din decembrie 1977, acest 
cenaclu a întrunit lunar numeroși participanți, din cele mai diverse categorii 
sociale și de vârstă, care au citit versuri, proză, eseuri și au discutat cu 
ardoare probleme ale creațiilor prezentate, ca și despre educarea, formarea și 
afirmarea estetico-literară a cenacliștilor. Ca și altor cenacluri din diferite 
centre ale Transilvaniei, revista Tribuna a acordat prin redactorii ei un sprijin 
susținut cenaclului «Silvania» în orientarea teoretică și critic estetică. Chiar se 
poate spune că, de astă dată, s-a realizat o formulă mai complexă de 
colaborare, deoarece redactorii «Tribunei» au fost prezenți lună de lună, în 
activitatea cenaclului, asumându-și așa numitul patronaj spiritual care, 
nădăjduim, s-a resimțit în creațiile cenacliștilor». Așadar, începuturile 
Cenaclului «Silvania» stau semnul profesionalismului, al polemicilor literare 
și - mai ales - al unei audiențe surprinzător de numeroase, în vremea aceea. 
De-a lungul timpului, conducerea Cenaclului «Silvania» a fost asigurată de 
următorii președinți: Iuliu Suciu (noiembrie 1977- mai 1990); Marcel Lucaciu 
(mai 1990 – decembrie 1995); Valentin Meseșan, Daniel Hoblea, Daniel 
Săuca, Cristian Contraș (ianuarie 1996- septembrie 1997); Iuliu Suciu 
(octombrie 1997 – iunie 2012), Marcel Lucaciu (septembrie 2012- până în 
prezent). Printre secretarii Cenaclului s-au numărat: Adrian Velichi (1977 – 
1978); Doru E. Goron (1978 – 1989); Daniel Hoblea (1990 – până în 
prezent)”.  
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Al doilea reper: revista „Caiete Silvane”. Primul număr al publicației 
sălăjene (în noua ei serie) a apărut în februarie 2005. De atunci au apărut 
170 de numere (martie 2019). Din februarie 2012 „Caiete Silvane” apare 
sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Editor: Centrul de Cultură și Artă 
al Județului Sălaj, cu sprijinul instituțiilor administrației publice și de cultură 
din Zalău. Colectivul de redacție a rămas cam același, de mulți ani: 
subsemnatul, redactor-șef; Viorel Mureșan, redactor-șef adjunct; Daniel 
Hoblea, secretar de redacție; Carmen Ardelean și Marin Pop, redactori; 
Marcel Lucaciu, Viorel Tăutan, Imelda Chința, redactori asociați; 
Györfi-Deák György, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga, Simona Ardelean, 
colaboratori; Oana-Maria Barariu-Săvuș, corectură; Marius Soare, 
tehnoredactare. Revista și editura „Caiete Silvane” a(u) organizat până 
acum 12 ediții ale Zilelor revistei, prilej de desanturi scriitoricești în unități de 
învățământ sălăjene, lecturi publice, lansări și prezentări de cărți & reviste, 
momente artistice. Mai mult, în acești 14 ani de existență, revista „Caiete 
Silvane” a organizat (sub umbrela instituției-mamă), în Sălaj, multe lecturi 
publice, conferințe & diverse întâlniri literare. Din lunga listă a invitaților 
noștri amintim aici pe Irina Petraș, Gabriel Chifu, Radu Țuculescu, Ana 
Blandiana, Ion Pop, Mihai Măniuțiu, Mircea Dinescu, Radu Vancu, Claudiu 
Komartin, Cosmin Perța, Ruxandra Cesereanu, Marta Petreu, Nicolae 
Prelipceanu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Olimpiu Nușfelean, George 

Vulturescu, Ioan Moldovan, 
Traian Ștef, Aurel Pantea, 
Alexandru Vlad, Ion Mureșan, 
Aurel Sasu, Mircea Petean, 
Vasile George Dâncu, Vasile 
Dâncu, Teodor Baconschi, Ioan 
Es. Pop, Ioan F. Pop, Alex 
Ștefănescu, Sorin Lavric, Mircea 
Popa, Ioan Pintea, Al. Cistelecan, 
Vasile Pușcaș, Adrian Popescu, 
Ioan-Pavel Azap, Ștefan 
Manasia, Markó Béla, Nicolae 
Coande, Ioan Matiuț, Vasile Dan. 
Pe de altă parte, am fost prezenți, 
în țară, la numeroase întâlniri 
literare organizate de reviste ale 
USR sau care apar sub egida 
USR. Revista noastră, împreună 
cu publicația „Hepehupa”, sprijină 
Festivalul „Primăvara Poeziei”, un 
eveniment în cadrul căruia se 
editează și antologia bilingvă, 
româno-maghiară, cu același 
nume.  



220 

Astăzi, la Zalău, Cenaclul literar „Silvania”, revista și editura „Caiete 
Silvane” și Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj sunt împreună, cu tot ce 
înseamnă colaborarea, prietenia și implicarea în viața comunității. 

Dincolo de posibile „rapoarte de activitate”, gândim că suntem pe drumul 
cel bun. Chiar dacă, nu de puține ori, din păcate, piedicile de tot felul ne fac 
să rătăcim prin „meandrele” realităților tipic românești... 
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REPERE CRONOLOGICE
1 

 

1528-1530 – e atestată introducerea tiparului în Transilvania, la Sibiu. 

1535 – îşi începe activitatea tipografia susţinută de Honterus, la Braşov. 

1550 – îşi începe activitatea tipografia din Cluj, în Casa Heltai, „Casa tipografului”, pe strada Matei Corvin. 
Sasul Caspar Helt/ Kaspar Helth (Gaspar Heltai, în traducere maghiară) deschide aici prima tipografie din 
Cluj şi cea mai activă tiparniţă din Transilvania. 

1556 – apare la Cluj gramatica latinească a lui Gregorius Molnar. 

1581 – se înfiinţează Colegiul Universitar din Cluj.  

1667-1700 – apare în Transilvania Lexiconul Marsilian în limbile latină, română şi maghiară. 

1744 – apare la Cluj un Abecedar românesc (Bucoavnă). 

1754 – se înfiinţează la Blaj prima şcoală publică cu predare în limba română. 

1789 – ia fiinţă Societatea Filosoficească a Marelui Principat al Transilvaniei. Ioan Molnar Piuariu, 
fondator. Este cunoscută şi sub numele de Soţietatea Filosoficească a Neamului Românesc în Mare 
Prinţipatul Ardealului. Durează până în 1915. 

1814-1946 – apare la Cluj Erdélyi Múzeum [Muzeul Ardelean], publicaţie a Muzeului Ardelean.  

1821 – ia fiinţă, la Braşov, Societatea literară din iniţiativa unui grup de boieri valahi (Nicolae Văcărescu, 
Grigore Bălăceanu, Constantin şi Ion Câmpineanu, Iordache şi Dinicu Golescu), refugiaţi din cauza 
răscoalei lui Tudor Vladimirescu şi de frica Eteriei.  

1827 – apare la Leipzig Fama Lipschii pentru Daţia, prima gazetă editată în limba română. 

1830 – ia fiinţă Societatea de lectură a tinerilor din Odorheiu Secuiesc. 

1832 – începe să funcţioneze la Blaj un „teatru de diletanţi”, sprijinit de G. Bariţiu, T. Cipariu. 

1836 – ia fiinţă la Bucureşti Societatea literară. Şedinţele Societăţii… se ţineau o dată pe săptămână şi se 
făceau „băgări de seamă” asupra limbii, acestea publicate în Muzeul Naţional (1836), buletinul oficial al 
Societăţii literare. 

1837 – apare la Braşov Foaia duminicii. Redactor Ioan Barac. 

1838, 12 martie – apare la Braşov Gazeta de Transilvania, publicaţie politică şi culturală, cu suplimentul 
Foaie literară, care îşi schimbă titlul în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, sub redacţia lui George Bariţiu. 
Apare, cu o întrerupere, până în 1946. Din redacţie au mai făcut parte: J. Gött, Iacob Mureşianu, Aurel 
Mureşianu, fiul redactorului, Andrei Mureşianu, Simion C. Mărgineanu, Ştefan Bobancu, Traian H. Pop, 
Grigore Maior, Ion Pop-Reteganul, Teofil Frâncu şi G. Bogdan-Duică. Programul politic fiind susţinerea 
consecventă a idealurilor naţionale ale românilor, gazeta a suferit în mai multe rânduri suspendări, iar 
redactorilor li s-au intentat procese de presă. Bariţiu a conceput gazeta ca pe o tipăritură pentru toţi românii, 
având corespondenţi în Principate precum I. Maiorescu, Heliade-Rădulescu, C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu, 
D. Bolintineanu, V. Alecsandri. De la începutul anului 1852, gazeta se va tipări cu litere latine, ortografia 
adoptată fiind aceea a lui Timotei Cipariu. După 1900, la rubricile literare şi culturale semnează Silvestru 
Moldovan, Onisifor Ghibu, Aron Cotruş, Emil Isac, Ioan Lupaş, Virgil Oniţiu.  

1838 – În primul număr al Foii literare, G. Bariţ vorbeşte despre Societatea literară din Bucureşti, care avea 
ca misiune studiul limbii române sub toate aspectele sale şi alcătuirea unui dicţionar. Societatea… avea un 
statut şi un jurnal de constituire în care se menţiona: „Cu întinderea scrierii şi publicării a feluri de cărţi 
rumâneşti, văzându-se trebuinţa de a aşeza oarecare reguli prin care să se poată păzi o uniformitate în 

                                                            
1 Reperele trec rapid în revistă momente legate de Carte și Societăți scriitoricești, detaliind mai ales 
perioada de după înființarea Societății Scriitorilor Români (1906), cu un accent pe evenimentele din 
perioada 1949-2019. 
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construcţia zicerilor ce se introduc în limba rumânească, Eforia şcoalelor a chibzuit a întocmi un comitet 
liberal care să se ocupeze a cerceta cu demăruntul duhul limbei şi lipsele ce are, şi a îndeplini aceste lipse 
prin introduceri sau construcţii de ziceri şi de fraze rezemate de reguli gramaticeşti, şi potrivite cât se va 
putea mai mult cu însuşirea limbei rumâneşti. Acest comitet se va îndeletnici şi la alcătuirea unui dicsioner 
rumânesc şi franţozesc. Spre acest sfârşit, Eforia numeşte mădulari întocmitori acestui comitet pe D.D. 
comisul P. Poenaru, serdarul S. Marcovici, medelnicerii G. Ioanid, I. Pop şi Fl. Aaron. Numiţii vor întocmi 
statutele după care au a se urma lucrările comitetului şi le vor supune în aprobaţia Eforiei”. 

1838 – e atestată documentar Soţietatea de lectură din Blaj. 

1840-1841 – studenţii români de la Colegiul academic maghiar din Cluj înfiinţează o Societate de lectură 
care va edita revista Zorile pentru minte şi inimă (1845-1846). 

1843 – ia fiinţă la Oradea o Societate literară a studenţilor români. 

1843 – ia fiinţă la Bucureşti Asociaţiunea literară. Primul preşedinte: Iancu Văcărescu. 

1843 – se constituie Societatea literară a lui Heliade Rădulescu, transformată în 1845 în Asociaţia literară 
a României.  

1845 – ia fiinţă, la Cluj, Societatea de lectură Aurora, din iniţiativa unui grup de tineri de la Colegiul 
Romano-Catolic: Al. Papiu-Ilarian, Iosif Hodoş, Nicolae Popea, Al. Bohăţel, Avram Iancu, Ioan Moga, Axente 
Sever, Al. Cassianu, Oprea Moroianu. Îşi propun propagarea limbii şi istoriei românilor, cultivarea limbii şi 
încurajarea încercărilor literare în limba română. În 1845–1846 va fi redactată şi difuzată revista manuscrisă 
săptămânală „Ziorile pentru minte şi inimă”, cu deviza: „Numai cultura va scăpa pe români, şi cultura numai 
naţională va fi”. 
1847, 4 ianuarie – apare la Blaj Organul luminărei, săptămânal politic şi literar, sub redacţia lui Timotei 
Cipariu (până în 28 aprilie 1848);redactori şi colaboratori: I.I. Mani, Aron Pumnul, Th. Aaron, G. Pop, Al. 
Gavra. Printre abonaţi: Cezar Bolliac, Theodor Codrescu, George Baronzi, Ion Ghica, Florian Aaron, Gh. 
Sion, Iancu Văcărescu, Petrache Poenaru, Costache Negruzzi.  

1848 – ia fiinţă Asociaţia Literară a României, care avea ca program răspândirea cunoştinţelor, înaintarea 
literaturii şi încurajarea autorilor şi traducătorilor.  

1848 – ia fiinţă la Pesta Societatea naţională română. 

1848, 26 noiembrie – este creată Societatea de lectură din Oradea, prima asociaţie culturalã din părţile 
apusene ale ţării. Statutul (Legile Societăţii Junimii Româneşti) e semnat de Iosif Roman, Vasile Şorban, 
Georgiu Deheleanu şi Ioan Gal. Inaugurarea activităţii are loc în 25 iunie 1852. Îndrumători: Alexandru 
Roman, Dionisie Păşcuţiu, Ignat Sabin, Vasile Pop Silaghi, Justin Popfiu, Iulian Papfalvi, Fr. V. Olteanu. 
Primul almanah apare în 1854 sub titlul „Diorile Bihorului”. În 1854 se tipăreşte culegerea Versuinţii români, 
unde sunt incluşi poeţii vremii, din cele două părţi ale Carpaţilor.  

1851, 14 februarie – se înfiinţează la Paris Junimea română, societate politică şi culturală a tinerilor. 

1852 – apare la Sibiu Telegraful român, cel mai vechi ziar din sud-estul Europei. Iniţiativa editării a aparţinut 
mitropolitului Andrei Şaguna. Printre scriitorii publicaţi între 1853 şi 1900: C. Negruzzi, Vasile Alecsandri, 
Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Ion Creangă, Ioan Slavici, Al. Macedonski, George Coşbuc, Ilarie 
Chendi, N. Petra-Petrescu.  

1859 – se constituie Societatea literară „Petru Maior” (Budapesta), din iniţiativa lui Iosif Vulcan 

1859 – ia fiinţă Societatea Muzeului Ardelean – Erdélyi Múzeum Egyesület (societate culturală maghiară) 
Fondată la Cluj (în urma dezbaterilor Dietei transilvane din 1841-1843), pe baza fundaţiei lui Kemény József 
(istoric şi deţinător a trei colecţii de documente) şi cu sprijinul moral şi financiar al lui Mikó Imre. După 
înfiinţarea Universităţii (1872), a trecut în folosinţa acesteia. În 1976, manuscrisele şi arhiva au fost preluate 
de Arhivele Naţionale. În perioada 1920-1948, preşedinţi şi secretari au fost: Jósika János, Wass Béla, 
Kelemen Lajos, György Lajos, Bíró Vencel, Kántor Lajos sen., Szabó T. Attila, Nagy Géza, Jakó Zsigmond, 
Nagy Jenő, Benkő Samu, Egyed Ákos. 

1859 – ia fiinţă Societatea de lectură a studenţilor români la Satu Mare, prin strădania lui Petru Bran, 
profesor de limba română la gimnaziul din localitate: „Poporul român nu doreşte astăzi nimic mai fierbinte 
decât institute literare naţionale, care sunt factorul de căpetenie al culturii adevărate”.  

1860, 10 mai – un grup de 180 de intelectuali români, în frunte cu arhiepiscopul şi mitropolitul de Alba-Iulia 
Al. St. Şuluţiu şi episcopul Andrei baron de Şaguna, fac primele demersuri pentru obtinerea aprobării 
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Locotenenţei Transilvane Domneşti, pentru înfiinţarea unei asociaţiuni pentru literatura şi cultura poporului 
român.  

1861, 23 octombrie – 4 noiembrie – se înfiinţează la Sibiu, sub conducerea lui George Bariţiu, Asociaţia 
Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), cu rol însemnat în 
viaţa culturală şi în lupta de eliberare naţională a românilor din Transilvania. Primul preşedinte al Astrei a 
fost Andrei Şaguna, vicepreşedinte Timotei Cipariu şi secretar George Bariţiu. Până la Unire, în fruntea 
ASTREI au fost ca preşedinţi personalităţi politice şi culturale proeminente: Vasile Pop, Iacob Bologa, 
Timotei Cipariu, George Bariţiu, Ioan Micu-Moldovan, Alexandru Mocioni, Iosif Sterca-Şuluţiu, Andrei 
Bârseanu. Asociaţia a avut o activitate cu caracter de „luminare”: organizarea de conferinţe, prelegeri 
populare, serbări, reuniuni, expoziţii etnografice, industriale şi agricole, înfiinţarea unei biblioteci centrale 
la Sibiu, a unor biblioteci şi cămine culturale la sate, întemeierea de şcoli (Şcoala Civilă de Fete), 
universităţi populare, editarea de manuale. În 1905, a fost inaugurat Muzeul Istoric şi Etnografic de la 
Sibiu, în cadrul Palatului Asociaţiunii. Sub auspiciile A. au funcţionat două conservatoare de muzică, la 
Braşov (1928–1940, condus de Tiberiu Brediceanu) şi la Sighet (1936–1940). Au primit burse Andrei 
Bârseanu, G. Bogdan-Duică, Victor Babeş, Ioan Lupaş, Octavian Goga, I.U. Soricu, Aron Cotruş, Iuliu 
Haţieganu, Vasile Bologa. Societatea a dispus de reviste proprii – „Transilvania”, „Ţara noastră” (scoasă 
în 1907 de O. Goga), „Revue de Transylvanie” (editată în 1934 şi condusă de Silviu Dragomir şi D.D. 
Roşca), „Foaia poporului”. A lansat colecţii precum „Biblioteca poporală a Asociaţiunii” sau „Biblioteca 
tineretului”. Cu fondurile şi sub egida asociaţiei s-a elaborat Enciclopedia română, coordonată de 
Corneliu Diaconovici şi structurată în trei volume, apărute la Sibiu, în 1898–1904.  

1861 – ia fiinţă la Cluj Societatea română de lectură urmărind „cultivarea în limba maternă, 
perfecţionarea în literatura română şi contribuirea la înavuţirea literaturii prin elaborate proprii”; „înaintarea 
în cultura mai înaltă şi în estetică, prin lecturi de cărţi şi ziare româneşti”, prin „adunarea unei biblioteci 
mai cu seamă din producţiile literare româneşti, apoi germane, maghiare şi alte producţii”.  

1861 – apare la Sibiu Amicul poporului, un „călindar” menit „a răspândi cunoştinţe privitoare la toate 
relăciunile vieţii poporului nostru” şi a „lăţi gustul cetitului”. Este primul calendar din Ardeal care optează 
pentru noul alfabet. 

1861 – ia fiinţă la Beiuş Societatea Literară „Samuil Vulcan”; fondator:Teodor Chioreanu.  

1862 – se înfiinţează la Viena Societatea literară a teologilor români care editează Sionul românesc (red. 
Gregoriu Silaşi) 

1862 – ia fiinţă la Budapesta Societatea Academică „Petru Maior”, din iniţiativa studenţilor români de 
la Universitatea din Pesta (Budapesta), în frunte cu Iosif Vulcan. Asociaţie cu caracter cultural-ştiinţific, 
urmărind solidarizarea prin limbă şi cultură naţională, susţinerea literaturii şi a culturii proprii în vederea 
unificării culturale şi politice a tuturor românilor. Din 1876, apare şi o foaie manuscrisă, „Rosa cu ghimpi”, 
sub deviza „Cultura va salva românimea”. În 1918 societatea îşi înteţeşte lupta pentru organizarea 
sfaturilor şi gărzilor naţionale româneşti, iar după Unire îşi continuă activitatea la Cluj, sub auspiciile 
nou-înfiinţatei universităţi româneşti. În 1922 se editează revista „Lumea universitară”, în care a semnat 
şi Lucian Blaga.  

1863-1865 – apare la Pesta revista literară Aurora română. 

1863 – Apare la Bucureşti Amicul familiei, prima revistă fondată de o femeie (Constanţa Dunca-Şchiau). 

1864 – se înfiinţează la Viena Societatea literară şi ştiinţifică a studenţilor români. 

1865 – apare la Pesta, apoi la Oradea revista Familia, a lui Iosif Vulcan. Seria nouă apare continuu 
din 1965. Au colaborat, de-a lungul timpului, G. Bariţiu, Timotei Cipariu, Al. Papiu-Ilarian, Al. Roman, 
Nicolae şi Aron Densuşianu, N. Petra-Petrescu, G. Sion, B.P. Hasdeu, I.G. Sbiera, G.I. 
Ionnescu-Gion, At.M. Marienescu, N. Iorga, Iosif Blaga ş.a. Revista a devenit, scria Iosif Vulcan în 
Încheierea din ultimul număr apărut în 1906, o „oglindă fidelă a evoluţiei noastre intelectuale”. 

1866, 12 aprilie – se fondează o Societate literară, prin decret al Locotenenţei domneşti. Din august 
1867, se numeşte Societatea Academică Română. Sunt desemnaţi membri de peste hotarele 
Principatelor Unite. Din Transilvania, Timotei Cipariu, Gavril Munteanu şi Gheorghe Bariţiu; din 
Maramureş, Iosif Hodoş şi Alexandru Roman; din Banat, Andrei Mocioni şi Vicenţiu Babeş; din Bucovina, 
Alexandru Hurmuzachi şi I.G. Sbiera; din Basarabia, Alexandru Hasdeu, Constantin Stamati şi I. 
Străiescu; dintre românii sud-dunăreni, I. Caragiani şi D. Cozacovici. La festivitatea oficială de constituire, 
în 1 august, ia cuvântul Timotei Cipariu. În 1868, a instituit un premiu de 300 de galbeni. Primul care îl 
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primeşte e Timotei Cipariu, pentru Gramatica limbii române. Din 1868 şi până în 1947, Academia 
Română a acordat scriitorilor 120 de premii pentru: poezie, proză, dramaturgie, critică şi traduceri. 

1867-1873 – apare la Blaj Arhivu pentru filologia şi istoria, al lui T. Cipariu. 

1868 – apare la Braşov (1868-1880) şi Sibiu (1880-1945) revista Transilvania, publicaţie a ASTREI (red. 
Gh. Bariţiu, Ioan Popescu, Zaharia Boiu etc.). După 1903, în redacţie intră O. Goga, Octavian C. 
Tăslăuanu, Ioan Georgescu, Horia Petra-Petrescu, Ion Breazu, Silviu Dragomir, Ştefan Manciulea, Ion 
Muşlea, S. Opreanu, Ionel Pop, D. Popovici, Al. Dima.  

1870 – ia fiinţă, la Budapesta, Societatea pentru fond de teatru român în Transilvania. Fondator Iosif 
Vulcan. Printre membri, Sextil Puşcariu, I. Hodoş, Victor Babeş, Ilarie Chendi. 

1870 – ia fiinţă la Năsăud Societatea Şcolarilor „Virtus romana rediviva” din Bistriţa-Năsăud. Din 1889, 
devine Societate de lectură. 

1872 – ia fiinţă Universitatea din Cluj. Evenimente pregătitoare: ridicarea Colegiului Iezuit clujean la rang 
de Colegiu Academic Universitar (1753), funcţionarea unor colegii („facultăţi”) de medicină (1777), de 
drept (1863), institute teologice (1867: reformat, romano-catolic, unitarian). Programul iniţial al 
universităţii (v. Mátrai Ernő, Universitatea din Cluj, 1871) prevedea egalitatea predării în maghiară, 
germană şi română. La înfiinţare, însă, decretul imperial stipulează întemeierea unei universităţi 
maghiare. Inaugurarea oficială are loc abia în 1898. Primul profesor de română este Gregoriu Silaşi. 

1872 – ia fiinţă Biblioteca Centrală Universitară din Cluj (azi, „Lucian Blaga”). În 1919 este preluată de 
statul român; din comisia bibliotecii făceau parte: Emil Racoviţă, Sextil Puşcariu, Iacob Iacobovici, Dimitrie 
Călugăreanu, Vasile Bogrea, Alexandru Lapedatu şi Emil Haţieganu. Sediul: Cluj, str. Clinicilor, nr. 2. 

1872–1873 – se înfiinţează la Cluj Societatea de Lectură „Iulia”, din iniţiativa lui Grigore Silaşi, profesor 
de limba şi literatura română. Ea avea să militeze pentru „cultivarea limbii şi a literaturii româneşti” având 
menirea „nu numai de a se cultiva membrii ei pe sine, a deştepta şi nutri simţul naţional numai în inimile 
membrilor ei, ci a-şi extinde razele încălzitoare, după putinţă, peste întregul public român din Cluj şi 
dimprejur”.  

1874, 23 februarie – apare la Braşov Orientul latin, al lui Aron Densusianu, „ziariu politicu, literarie, sociale şi 
economicu” (până în 30 sept. 1875). 

1878, 1 august – apare, până în 1890,la Gherla şi Cluj Amicul familiei, bilunar (editor Niculae Fekete 
Negruţiu; în numărul 1 se publică Cântecul gintei latine, al lui Alecsandri). Revista are subtitlul „Foaie 
pentru toate trebuinţele vieţii sociale. Instrucţiune. Distracţiune”. Moto, versurile lui Gh. Sion: „Vorbiţi, 
scrieţi româneşte/ Pentru Dumnezeu”. 

1878 – apare la Sibiu Observatoriulu. Diariu politicu, national-economicu şi literariu, sub conducerea lui 
G. Bariţiu. 

1879 – Societatea Academică Română devine Academia Română. Din 1948 instituţia s-a numit 
Academia Republicii Populare Române, apoi Academia Republicii Socialiste România; iar după 
1989, din nou, Academia Română.  

1883 – apare la Viena, în trei volume (1883, 1888, 1924), Almanachulu Societaţii academice 
social-literare „România jună”. 

1884, 14 aprilie – apare, la Sibiu, cotidianul Tribuna, publicaţie a ASTREI (va apărea până în 16 aprilie 
1903; în 1893-1894 e interzisă de autorităţile austro-ungare); a fost condusă, în primii ani, de Ioan Slavici. 

1885 12 aprilie – e fondată Societatea pentru cultura maghiară din Transilvania – Erdélyi Magyar 
Kultur Egylet (EMKE), la Cluj. Primul preşedinte ales a fost dr. Haller Károly. Sediul societăţii: Cluj, 
Palatul EMKE (Piaţa Unirii). 

1889-1890 – apare la Baia Mare periodicul Gutinul, printre primele în limba română în această zonă. 
Printre colaboratori, Ion Pop-Reteganul, Petre Dulfu, Iosif Vulcan.  

1890 – se înfiinţează Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor. Bogată activitate politică 
pentru întărirea unităţii naţionale a tuturor românilor din România şi Transilvania. Membri marcanţi: T. 
Ionescu, O. Goga, V. Alexandrescu Urechia, G. Bogdan-Duică, N. Hodoş, C. Rădulescu-Motru, I.G. 
Sbiera, O. Densusianu. Din 1914, devine Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor. Organ de 
presă: Liga română (1896-1900)  

1891 – apare la Sibiu Foaia ilustrată. 
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1891-1894 – apare la Bistriţa bilunarul Minerva, revistă „literară, beletristică şi de distracţiune”, edit. George 
Curteanu. Publică George Coşbuc, Ilarie Chendi, Petre Dulfu etc. Ca majoritatea publicaţiilor româneşti din 
Transilbvania epocii, suferă persecuţii şi piedici din partea autorităţilor.  

1892-1917, 1930-1948 – apare, la Cluj, Erdély [Ardeal]. Revistă a Societăţii Carpatine Ardelene (Erdélyi 
Kárpát Egyesület). (În perioada 1936-1937, cu denumirea: Transzilvánia). Redactori: Orosz Endre, Ferenczi 
Sándor, Tulogdi János, Szabó T. Attila, Bogdán István, Balogh Ernő, Xántus János ş.a. Colaboratori: Ady 
Endre, Reményik Sándor, Áprily Lajos ş.a. 

1893 – apare la Gherla Lumea literară. Red. George Simu.  

1894-1896 – apare la Bucureşti revista bilunară Vatra. Directori: Caragiale, Slavici, Coşbuc. 

1894-1895 – apare la Sibiu foaia literar-culturală Rândunica. Are subtitlul „Foaie literară beletristică”. 
Colaborează Ilarie Chendi, I. Scurtu, Petre Dulfu.  

1895, 7 februarie – Comitetul de conducere al ASTREI decide elaborarea şi publicarea Enciclopediei 
Române, sub îndrumarea lui Corneliu Diaconovici. Lucrarea a apărut în trei volume, între 1898 şi 1904. 

1897 – apare la Oradea Mare o Foaie literară sub redacţia Lucreţiei Rudow-Suciu. Colaboratori: Enea 
Hodoş, Ilarie Chendi, Maria Cunţan, G. Coşbuc, G. Bogdan-Duică, W. Rudow şi I. Pop-Reteganul.  

1899, 30 ianuarie – Bogdan Petriceicu-Hasdeu face o încercare nereuşită de constituire a unei Societăţi 
literare. În presa timpului se anunţă „Prima asociere a oamenilor de litere români”: „Subsemnaţii ne luăm 
îndatorirea de a fonda o asociaţie, cu scopul de a reglementa drepturile de proprietate literară a scrierilor 
româneşti şi străine, în special, şi va face parte din existenta Societate a Presei. Constituindu-ne ca membri 
fondatori, declarăm înfiinţată această asociaţie şi alegem în comitetul provizoriu, pus sub preşedinţia 
domnului B.P. Hasdeu, pe domnii: C. Dimitrescu-Iaşi (vicepreşedinte), iar membri: Em. Porumbaru, C. 
Disescu, I. Mincu, Th.D. Speranţia, N. Petraşcu, D.C. Olănescu, dr. C.I. Istrati, Virgil Arion, Take Ionescu, N. 
Filipescu, Barbu Delavrancea, Gion (Ionescu), N. Gane, H.G. Lecca, Zamfir Arbure, Al. Soutzu, Anghel 
Demetriescu, Al. Tzigara (Samurcaş), dr. Obreja, Il. Chendi, Barbu Păltineanu, Ştefan C. Ioan, C. 
Dimitriu-Târgovişte, N. Rădulescu-Niger, C. Rădulescu-Motru”.  

1900 – apare Tribuna literară, supliment duminical al Tribunei, la Sibiu. 

1902 – la Budapesta, apare bilunar revista de culturǎ, civilizaţie, literaturǎ, artǎ şi atitudine Luceafǎrul, 
editată de ASTRA (cu întreruperi, apare până în 1944). 

1903-1910 – apare la Cluj Răvaşul (Revaşul), săptămânal (redacţia: pe vechea Uliţă a Fânului, str. Jokai nr. 
6, azi Napoca). Fondator: Elie Dăianu. Redactori responsabili: Basil Moldovanu (1903–1904), Iuliu Florian 
(1905), Petru P. Bariţiu (1906). Colaboratori: Aron Cotruş, Ion Agârbiceanu, George Coşbuc, N. Iorga. I.L. 
Caragiale vizitează redacţia (3 septembrie 1903 și 18 martie 1904), scriindu-i lui Elie Dăianu: „Stimate 
domnule şi amice, Vă mai amintiţi, sper, de cele ce am vorbit împreună vara trecută, când eu am fost în 
treacăt pe la Cluj. Eu v-am arătat atunci intensa mea dorinţă de a mă stabili în mijlocul d-voastre; iar dv. şi 
prietinii cari erau de faţă aţi binevoit a-mi arăta că dorinţa mea nu ar fi tocmai peste putinţă de realizat... ” 

1903-1910 – apare la Bistriţa Revista Bistriţei. Proprietar-editor, Victor Onişor. Articolul-program Gândul 
nostru arată scopul publicaţiei: de a „lumina poporul şi a-l îndemna la o viaţă mai trezvie şi cu mai mare 
interes faţă de trebile obşteşti”. Semnează G. Coşbuc, St. O. Iosif, P. Grappini, Petre Dulfu, Tit Chitul, 
Petre Poruţiu, Victor Moldovan, N. Iorga. 

1904, 17 aprilie – ia fiinţă Societatea Română de Literatură şi Artă, care, însă, se destramă curând. 

1904 – e fondată Tipografia „Carmen” din Cluj, de către un nepot al lui George Bariţiu, Petre P. Bariţiu, 
director al acestei tipografii timp de 20 de ani, până la moartea sa, în 1924, când conducerea o preia 
soţia lui Petru P. Bariţiu, Maria P. Bariţiu, membră a Reuniunii femeilor române din Cluj. 

1904-1911 – apare la Şimleu Silvaniei Gazeta de duminică; subtitlul „Organ politic şi cultural 
independent”. Proprietar editor era Ioan P. Lazăr, iar redactori responsabili Ion Pop-Reteganul, Victor 
Deleu, Dionisie Stoica. Revistă de orientare sămănătoristă: „Nu se poate să trăim în nepăsarea în care 
am stat până acum faţă de trebile obşteşti, fie acelea de interes economic, industrial, cultural, bisericesc 
ori social”, deoarece „cultura deşteaptă la conştiinţă, întinde la prosperitate; iar în limbă şi literatură se 
reoglindează viaţa popoarelor.”  

1906 – Luceafărul, revista ASTREI, îşi mută sediul la Sibiu, pe strada Schewis nr. 2 şi devine „oglinda vie 
a spiritului de creaţie ardelean”. 
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1906-1907 – apare la Blaj Revista politică şi literară. 

1906 – apare la Cluj Orizontul – Revistă pentru ştiinţă şi literatură. Editor/redactor: Vasile Em. 
Moldovean. Colaboratori: Al. Ciura, I. Lupaş etc.  

1907 – Octavian Goga editează la Sibiu, apoi la Cluj şi Bucureşti, Ţara noastră. Revistă poporală a 
Asociaţiunii ASTRA. Sibiu: 1907-1909; Cluj: 1922-1938. Săptămânal. Directori: Ilarie Chendi, O. Goga, 
Al. Hodoş. Colaborează:, Sadoveanu, Zaharia Stancu etc. Redacţia (1924): Piaţa Cuza Vodă (azi Avram 
Iancu) nr. 16. În articolul-program Către cărturarii noştri, semnat de Octavian Goga, se spune: „Să-i dăm 
carte ţărănimii noastre; carte înţeleasă [... ]. Să-i dăm ţăranului o gazetă cuminte şi cinstită”. Colaborează 
Nicolae Pora, Victor Eftimiu, Horia Petra-Petrescu, Al. Ciura. Zaharia Bârsan, Nichifor Crainic, D. 
Ciurezu, Al. O. Teodoreanu, Zaharia Stancu, Teodor Murăşanu, Cincinat Pavelescu, Aron Cotruş. 

1907 – primele zvonuri consemnate de presă în legătură cu iniţiativa constituirii unei Societăţi a 
scriitorilor. Viaţa literară şi artistică reproducea „zvonul care a ieşit cu privire la dorinţa scriitorilor de a se 
apropia unii de alţii, formând o societate literară” care „să vegheze, mai întâi, ca nimeni să nu mai 
ştirbească din drepturile autorilor intelectuali”.  

1907 – În Viitorul apare, sub 
semnătura lui Virgil Caraivan, un 
apel: „Scriitorii să se unească toţi 
într-un mănunchi; să piară 
discordia dintre ei şi prăpastia ce-i 
desparte prin ură şi intrigi; toţi să 
formeze un fel de societate în 
care să aibă putinţa de a se 
întâlni, a se cunoaşte, a se sfătui”. 
Acelaşi Caraivan notează: „Pe o 
listă făcută de mine şi de Mihail 
Sadoveanu am trecut 48 de 
scriitori tineri, ce urmau să intre în 
Societate, şi pe următorii ca 
membri onorifici: Caragiale, 
Slavici, Delavrancea, Coşbuc. Mai 
erau trecuţi şi zece critici – în 
frunte cu Nicolae Iorga. Lista am 
făcut-o cu Sadoveanu în toamna 
anului 1907. Erau atunci în viaţă 
222 de publicişti, dintre care 30 
femei. Am încheiat lista cu 43 de 
scriitori şi 10 scriitoare.” 

1908, 13 martie – Emil Gârleanu, 
Şt. O. Iosif şi Dimitrie Anghel 
convoacă o primă consfătuire de 
lucru (la berăria „Wilhelm” aflată pe 
strada Edgar Quinet, din Bucureşti) 
pentru constituirea unei societăţi a 
scriitorilor. Cincinat Pavelescu 
aduce de la Paris un statut al 
Société des Gens de Lettres, 
societate înfiinţată de scriitorii 
francezi la 28 aprilie (1838).  

 

1908, 28 aprilie – ia naştere SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI (preşedinte Cincinat Pavelescu; 
vicepreşedinte Mihail Sadoveanu); constituirea definitivă are loc la 2 septembrie 1909, când preşedinte 
e ales M. Sadoveanu. Primul comitet de conducere: Ioan Adam, Dimitrie Anghel, Ion Ciorcârlan, Ludovic 
Dauş, M. Dunăreanu, Emil Gârleanu ş.a. Şedinţa de constituire are loc la berăria „Wilhelm”. Cincinat 
Pavelescu e desemnat preşedinte, G. Ranetti şi Dimitrie Anghel – vicepreşedinţi; Emil Gârleanu şi 
Ludovic Dauş – secretari.  
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Procesul verbal: Subsemnaţii, adunându-ne astăzi, 28 aprilie 1908, pentru a întemeia Societatea Scriitorilor 
Români, am votat alăturatele statute şi am ales următorul comitet: I. Adam, D. Anghel, I.A. Bassarabescu, 
I.Al. Brătescu-Voineşti, V. Caraivan, I. Ciocârlan, L. Dauş, N. Dunăreanu, Al.G. Florescu, Em. Gârleanu, A. 
Gorovei, G. Murnu, C. Pavelescu, G. Ranetti, M. Sadoveanu, C. Sandu-Aldea, A. Stavri, G. Sylvan; din care 
au fost proclamaţi: preşedinte – Cincinat Pavelescu; vicepreşedinţi: G. Ranetti şi D. Anghel; cenzori: C. 
Sandu-Aldea şi M. Sadoveanu; chestori: I. Adam şi G. Murnu; secretari: Em. Gârleanu şi L. Dauş; 
bibliotecar: Şt.O. Iosif; casier: V. Caraivan. Drept care am semnat prezentul proces-verbal". Societatea 
numără 20 de membri. 

1908-1913 – apare la Cluj Erdélyi Lapok [File ardelene]. Revista Societăţii Literare Ardelene [Erdélyi Irodalmi 
Társaság] – Redacţia: str. Farkas (azi Kogălniceanu) nr. 15. Redactor: Kovács Dezső. 

1908 – ia fiinţă la Oradea Societatea literară novatoare A Holnap, al cărei stindard incontestabil a fost Ady 
Endre. 

1909, 2 septembrie – are loc constituirea definitivă a SOCIETĂŢII SCRIITORILOR ROMÂNI, în amfiteatrul 
Liceului Lazăr din Bucureşti. E ales ca preşedinte Mihail Sadoveanu. „Este o societate pur culturală, din care 
fac parte scriitori din toate ţările locuite de români. În activitatea lor, membrii ei s-au gândit să închege 
pretutindeni, oriunde sunt români, o legătură între ei şi cărturarii neamului. De aceea au pornit printre fraţii lor 
să le dea încă o dată îndemn pentru păstrarea limbii şi a cărţii noastre româneşti, căci cartea este lumina ce 
va risipi întunericul din juru-ne, iar limba română este maica noastră; dacă am pierde-o am rămâne orfani şi 
ne-ar călca în picioare neamurile străine.” (Mihail Sadoveanu – Cuvânt rostit la una din şezătorile literare din 
1909). Statutul adoptat: Par. I. – Numele complet al societăţii este: Societatea Scriitorilor Români. Par. II. – 
Scopul Societăţii: 1 – Apărarea drepturilor şi intereselor morale şi materiale ale scriitorilor; 2 – Ajutorarea, 
prin împrumut, a scriitorilor întovărăşiţi; 3 – Ajutorarea văduvelor şi copiilor orfani ai societarilor; 4 – 
Ajutorarea scriitorilor tineri şi de talent. Part. III. – Mijloacele: Conferinţe, şezători literare, reprezentaţii 
dramatice, serbări populare etc.; redactarea unui buletin al Societăţii. Par. IV. – Membrii sunt de trei feluri: 
activi, de onoare şi donatori. Par. V. – Membrii activi: Orice scriitor român care voeşte să facă parte din 
Societatea Scriitorilor Români, ca membru activ, trebuie să prezinte: 1 – Actul de naţionalitate română; 2 – 
Lista operelor sale; 3 – Aderarea sa la statute. Afară de acestea va depune, ca taxă de înscriere, 10 lei, în 
mâinile casierului, precum şi prima cotizaţie lunară de 2 lei. Par. VI. – Membrii de onoare sunt aleşi dintre 
persoanele cu merite deosebite pentru literatura română. Par. VII. – Membrii donatori sunt toţi aceia care 
varsă în fondul Societăţii suma de 200 de lei. Par. VIII. – Drepturile membrilor. Membrii activi au dreptul de a 
discuta şi de a lua hotărâri în toate chestiunile privitoare la Societate. Membrii de onoare n-au decât vot 
consultativ, având însă dreptul de a ţine, pentru Societate, lecturi şi conferinţe publice, ale căror subiecte se 
vor anunţa mai înainte, preşedintelui. Par. IX. – Conducerea Societăţii. Societatea are un preşedinte, un 
vicepreşedinte, un secretar, un bibliotecar (care va funcţiona şi ca ajutor de secretar), un casier şi un 
Comitet de 7 membri, dintre care doi cenzori şi doi supleanţi. Preşedintele are două voturi. Comitetul se 
alege în adunările generale, cu majoritatea absolută de voturi, pe timp de un an. El poate fi reales. 
Admiterea membrilor noi se face de către Comitet, conform regulamentului special. Par. X. – Averea 
Societăţii. Se constituie din fondul regulat, din veniturile lecturilor şi serbărilor publice, din cotizaţiile 
membrilor fondatori şi activi, din donaţiuni şi din o taxă de 10 lei de fiecare volum sau traducere tipărite în 
editură. Par. XI. – Fiecare societar va fi obligat să doneze pentru biblioteca Societăţii, câte un volum din 
operele sale. Par. XII. – Buletinul Societăţii. Toate lucrările şi comunicările, rapoartele, înştiinţările 
funcţionarilor etc. apar în Buletinul Societăţii. Directorul acestui buletin este preşedintele Societăţii. Par. XIII. 
– Şedinţele Societăţii sunt de două feluri: administrative, lunare şi una generală anuală, care se va ţine la 
sfârşitul lunii mai. Par. XIV. – Adunarea generală poate să se pronunţe, cu două treimi de voturi, asupra 
schimbării statutelor, cu excepţia paragrafelor I, II şi III, care rămân neschimbate. Zece membri, prin 
subscrierile lor, pot să invite pe preşedinte ca să convoace adunări generale extraordinare. Adunările 
generale nu se pot ţine decât fiind de faţă două treimi dintre membrii activi ai Societăţii. Neîntrunindu-se 
numărul acesta, se va face o nouă convocare, iar adunarea se va ţine cu orice număr de membri prezenţi. 
Par. XV. – Atribuţiunile comitetului întrebuinţarea capitalurilor şi a veniturilor se vor stabili într-un regulament 
special. Societatea numără 45 de membri. 

1911, 25 noiembrie – Adunarea generală a Societăţii Scriitorilor Români îl alege ca preşedinte pe Emil 
Gârleanu. În comitet: Cincinat Pavelescu – vicepreşedinte; Ion Minulescu şi A.de Herz – secretari; Vasile 
Pop – casier; Al. Cabazan şi I. Scurtu – cenzori; Natalia Anghel, Dimitrie Anghel, Mihail Sadoveanu, Dimitrie 
Nanu şi Corneliu Moldovanu – membri. 
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1911 – Societatea Scriitorilor Români îşi are 
sediul în imobilul Luvru, de pe Calea Victoriei, 
colţ cu strada Sărindar. Clădirea arde, dar 
arhiva SSR e salvată. 

1911, 5 martie – Şezătorile literare iniţiate de 
Societatea Scriitorilor Români ajung în 
Transilvania, începând cu Sibiul, centrul 
românismului transilvănean. Caton 
Theodorian scrie în revista Căminul nostru: „La 
Sibiu ne întâmpină marele Goga şi Octavian 
Tăslăuanu, conducătorii revistei Luceafărul 
 [... ]. Şezătoarea a fost un triumf”. Au 
participat: Octavian Tăslăuanu, Octavian 
Goga, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, 
Caton Theodorian, D. Nanu, I. Agârbiceanu, 
Corneliu Moldovanu, Dinu Ramură, A. 
Mândru, Maria Cunţan, actriţa Maria Filotti”. 

1911, 15 octombrie – apare la Orăştie 
(1911-1915), apoi la Cluj (1922-1926) 
Cosânzeana, revistă literară ilustrată (red. Sebastian Bornemisa). Colaborează Agârbiceanu, Aron Cotruş, 
Rebreanu, Zaharia Bârsan, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu, Onisifor Ghibu, Şt. O. Iosif, Victor Eftimiu.Iorga etc.  

1911 – e fondată la Sibiu „Prima ardeleană” – Societate anonimă de asigurări generale Cluj. Prima şi 
singura societate românească de asigurări generale din Transilvania de până la Marea Unire. În 1922, s-a 
mutat la Cluj, în Piaţa Unirii nr. 8. Reprezentanţe generale în Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Târgu 
Mureş. În perioada Dictatului s-a refugiat la Sibiu, când preşedinte era Ioan Lapedatu, în funcţie şi în 1947, 
când unul dintre administratori era dr. Ioan Lupaş. Acţionari erau, printre alţii: Ioan Lapedatu, episcopul 
ortodox Nicolae Ivan, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Ioan Lupaş, Tiberiu Brediceanu ş.a. 

1912 – din iniţiativa lui Octavian Goga, se organizează un turneu al SSR prin oraşele transilvane. Participă 
O. Goga, Cincinat Pavelescu, 
Alfred Moşoiu, Ion Minulescu, Al. 
Cazaban, I. Agârbiceanu. Are loc o 
Şedinţă festivă la Teatrul Naţional 
din Cluj. 

1912 – apare la Sibiu Calendarul 
Asociaţiunii (ASTREI). 

1912-1914 – apare la Braşov 
săptămânalul Ardealul, cu subtitlul 
„Foaie social-culturală”. 

1912 – e votată şi publicată în 
Monitorul Oficial Legea care 
recunoaşte existenţa Societăţii 
Scriitorilor Români: Art. 1 – 
Societatea Scriitorilor Români se 
recunoaşte ca persoană morală cu 
drept de a funcţiona după statutele 
ei din 2 septembrie 1909, care nu 
se vor putea modifica fără 
autorizaţia Consiliului de Miniştri. 
Această lege, dimpreună cu 
statutele la dânsa anexate, s-au 
votat în Senat, în şedinţa de la 20 
ianuarie anul 1912 şi s-au adoptat 
cu majoritate de 35 de voturi contra 
1. Această lege, dimpreună cu 
statutele la dânsa anexate, s-a 
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votat de Adunarea deputaţilor, în şedinţa de la 21 februarie 1912, şi s-au adoptat cu majoritate de 63 de 
voturi, contra 4. Înaintea prezentării legii în Parlament, la 27 noiembrie 1911, Societatea a ţinut o şedinţă 
extraordinară prezidată de C.C. Arion – recent proclamat preşedinte de onoare al Societăţii. După şedinţă 
s-a dat un banchet, la hotelul Bulevard. Au vorbit: Mihail Sadoveanu, Radu Rosetti, G. Diamandy, Dimitrie 
Anghel, N. N. Beldiceanu şi Cincinat Pavelescu. Caragiale, Delavrancea, Coşbuc şi Vlahuţă nu s-au alăturat 
Societăţii, dar cei prezenţi le-au transmis, în scris, omagii. 

1912, 25 noiembrie – Adunarea generală a Societăţii Scriitorilor Români alege un nou comitet: Mihail 
Dragomirescu – preşedinte, I.AL. Brătescu-Voineşti – vicepreşedinte; Caton Theodorian – secretar; 
Mihail Sadoveanu, Cincinat Pavelescu, Corneliu Moldovanu, Tudor Arghezi, Emil Gârleanu, Dimitrei 
Anghel – membri; Petre Locusteanu şi D. Karnabat – cenzori; N. Davidescu – bibliotecar. În 15 ianuarie 
1913, Ion Gorun e ales vicepreşedinte în locul lui I. Al. Brătescu-Voineşti, iar ca membri noi, 
G.Bogdan-Duică, în locul lui Dimitrie Anghel, şi Vasile Pop, în locul lui Emil Gârleanu.  

1912 – apare la Bucureşti primul Almanah al Societăţii Scriitorilor Români. Semnează: I. Agârbiceanu, D. 
Anghel, I.A. Bassarabescu, N.N. Beldiman, I.Al. Brătescu-Voineşti, Ilarie Chendi, Al. Cazaban, Chiru-Nanov, 
Ion Dragoslav, Emil Gârleanu, Arthur Gorovei, A. de Herz, Constanţa Hodoş, Vasile Pop, Caton Theodorian, 
Ion Scurtu – la proză, iar la poezie: George Coşbuc, Victor Eftimiu, N. Davidescu, Zaharia Bârsan, Octavian 
Goga, Şt.O. Iosif, Ion Minulescu, Corneliu Moldovanu, D. Karnabat, Donar Munteanu, Elena Farago, 
Cincinat Pavelescu, Radu D. Rosetti, G. Rotică, N. Săulescu, Al. T. Stamatiad, Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Eugen Lovinescu, P. Locusteanu, Natalia Negru, S. Mehedinţi şi C. Râuleţ.  

1912, 14 ianuarie -21 decembrie 1913 – apare la Cluj Solia Satelor, „Revistă politică şi literară”. 
Proprietar, editor şi redactor responsabil: Valentin Drăganu, secretar de redacţie: Eugen Bianu. 

1912 – apare, la Orăştie, Almanahul scriitorilor dela noi. Colaborează: Agârbiceanu, Goga, Coşbuc, 
Rebreanu, Maria Cunţan etc., redactor: Sebastian Bornemisa. Îşi propune să înfăţişeze „publicului 
românesc de pretutindeni mănunchiul scriitorilor români în viaţă din Transilvania, Ungaria şi Banat, sau 
cel puţin originari de aici”. Scriitorii sunt prezentaţi într-o fişă biobibliografică succintă completată de un 
fragment de operă. Publicaţiilor periodice le e dedicată o secţiune specială („Gazeta Transilvaniei”, 
„Tribuna”, „Românul”, „Telegraful român”, „Unirea”, „Drapelul”, „Luceafărul”, „Cosinzeana”etc.)  

1912-1920 – apare la Cluj Kolozsvári Tükör [Oglinda clujeană]. Redactor responsabil: Tóth Sándor, 
redactor: Mátrai János. Redacţia şi administraţia: str. Deák Ferenc (azi Eroilor) nr. 11. A continuat cu titlul: 
Tükör [Oglindă] (1922-1923). 

1913-1914 – apare la Cluj Noi – Organul studenţimii române. Revistă social-culturală ilustrată. Cluj:. Director 
Eugen Bianu. 

1913 – apare la Cluj Orientul Român – Revistă politică şi culturală. Fondator: Vasile E. Moldovan. 
Colaboratori: Eugen Bianu, A. Cotruş, N. Drăgan etc.  

1913-1944 – apare la Cluj A Hirnök [Vestitorii]. Titlu anterior: Szent Ferenc Hirnöke [Vestitorii Sfântului 
Francisc]. Săptămânal, respectiv lunar, social-artistic. Fondat de P. Trefan Leonard, ca buletin al 
romano-catolicilor. Redactori: P. Boros Fortunát, P. Németh Gellért. Colab: Bitay Árpád, Bíró Vencel, 
Hirschler József, Kristóf György, Márki Sándor, Roska Márton, Gyalui Farkas, Dsida Jenő, Kiss Jenő ş.a. 

1914, 26 ianuarie – Adunarea generală a Societăţii Scriitorilor Români îl alege ca preşedinte pe G. 
Diamandy, iar pe Ion Gorun ca vicepreşedinte, şi membri în comitet pe: Octavian Goga, Caton Theodorian, 
Tudor Arghezi, Zaharia Bârsan, Al. Tzigara-Samurcaş, Constanţa Hodoş (prima femeie în comitetul de 
conducere). N.N. Beldiceanu şi Gala Galaction devin cenzori, iar Mihail Sorbul, bibliotecar. Societatea are 
106 membri. George Diamandy a fost directorul primei reviste marxiste din Franţa: L'Ere Nouvelle, şi a 
activat în mişcarea socialistă din Franţa, împreună cu D. Voinov şi Emil Racoviţă.  

1915, 21 iunie – La cea de a şasea Adunare generală a Societăţii Scriitorilor Români, Diamandy este 
reales preşedinte, iar Caton Theodorian, vicepreşedinte. Membri în comitet: V. Demetrius, Ion Minulescu, 
Tudor Arghezi, N.N. Beldiceanu, Cincinat Pavelescu, Al.T. Stamatiad. Cenzori: H.G. Lecca şi George Cair. 
Bibliotecar – N. Săulescu. 

1915 – G. Diamandy iniţiază Balul anual al Societăţii Scriitorilor Români, la Teatrul Naţional. Au loc astfel 
de baluri până în 1922. 

1915 – se constituie Societatea Autorilor Dramatici formată din: Octavian Goga, G. Ursachy, Victor 
Eftimiu, A. de Herz, Zaharia Bârsan, Caton Theodorian, Haralambie Lecca, P. Locusteanu, Emil Nicolau şi 
C.I. Bacalbaşa (preşedinte). 
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1916, iunie – apare primul Buletin al Societăţii Scriitorilor Români. Următorul număr apare în 1922 şi apoi 
în fiecare an, până în 1945. 

1916 – În timpul primului război mondial, SSR se refugiază la Iaşi, cu Duiliu Zamfirescu ca preşedinte.  

1916 – apare la Arad, bilunar, revista Pagini literare. 

1917, 21 octombrie – Adunarea generală a Societăţii Scriitorilor Români îl alege ca preşedinte pe Mihail 
Sadoveanu; vicepreşedinte va fi Corneliu Moldovanu, iar secretar Petre Locusteanu.  

1918, 24 februarie – SSR din nou la Bucureşti. Preşedinte devine Mihail Dragomirescu.  

1919 – la insistenţele lui Octavian Goga, ministru al Instrucţiunii Publice, se redactează un anteproiect de 
lege a proprietăţii literare şi 
artistice. În 1923, noul ministru al 
Artelor – Constantin Banu – reia 
problema în discuţie. O comisie a 
Societăţii Scriitorilor Români 
definitivează proiectul şi, la 31 mai 
1923, Parlamentul îl votează, iar la 
15 iunie 1923, Legea asupra 
proprietăţii literare şi artistice 
este promulgată. Principalele 
prevederi ale legii sunt: „1 – 
Drepturile de proprietate literară şi 
artistică sunt garantate în România 
fără îndeplinirea nici unei 
formalităţi; 2 – Autorii de tot felul de 
scrieri literare sau ştiinţifice, 
compozitorii, pictorii, sculptorii se 
vor bucura, pe tot timpul vieţii lor, 
ca de o proprietate a lor, de dreptul 
exclusiv de a le publica, a le 
exporta, a le vinde, dărui [... ]”. 

1919 – se înfiinţează la Cluj 
MUZEUL LIMBII ROMÂNE, 
condus de Sextil Puşcariu (şi devenit Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu), ca instituţie 
academică pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj. A editat revista Dacoromania.  

1919-1938 – apare la Sibiu, apoi la Cluj Patria – Organ al Partidului Naţional Român. Cotidian. Directori: I. 
Agârbiceanu, I. Clopoţel. (Cu suplimentul Patria literară). Redacţia: str. Regina Maria nr. 36. 

1919-1920 – reapare bilunar Luceafărul. Director: Octavian C. Tăslăuanu. 

1919 – apare la Braşov, apoi la Oradea Ghimpele. 

1919 – apare la Turda săptămânalul Foaia noastră, care îşi schimbă numele în Turda. Apare până în 1926. 

1919-1929 – apare la Cluj Almanahul Societăţii Academice „Petru Maior”.  

1919-1927 – apare la Cluj Színház és társaság [Teatru şi societate]. Săptămânal ilustrat teatral, artistic şi 
social. Redactor responsabil: Tóth Sándor. Redacţia şi administraţia: str. Berde Mózes (azi Jean Jaures) 
nr. 3. Tipografia Lepage, str. Vlahuţă nr. 3. 

1919 – ia fiinţă la Cluj Societatea studenţilor în filosofie şi literatură (societate culturală 
studenţească). Preşedinte: Vichentie Ardeleanu; controlor: Ion Muşlea; membri: Valeriu Branişte, Nicolae 
Vasiu ş.a. În 1924-1925, preşedinte: Nicolae Buta şi Olimpiu Boitoş; în 1925-1926: Miltiade Cuparencu; 
în 1926-1927: Aurel Decei; în 1928-1929: Traian Marcu ş.a. 

1919 – ia fiinţă la Alba Iulia Societatea de lectură George Coşbuc. 

1919 – Prima reprezentație în limba română în clădirea Teatrului Național din Cluj a avut loc la 14 mai 
1919, iar primul spectacol al companiei de limba română din Cluj a avut loc 1 decembrie 1919, marcând 
un an de la Marea Unire. Primul director: Zaharia Bârsan. 

1920 – apare la Cluj (1920-1940), Bucureşti: 1941-42; şi Sibiu (1943-1948) Dacoromania, buletinul Muzeului 



233 

Limbii Române. Din 1973, apare neregulat în Germania. Dacoromania are un extras: „Revista Periodicelor 
Româneşti.” În articolul-program, Sextil Puşcariu indică drept principal obiectiv al Muzeului „strângerea şi 
prelucrarea ştiinţifică a materialului lexical al limbii române din toate timpurile şi din toate regiunile locuite de 
români”, în vederea alcătuirii Dicţionarului limbii române. Colaborează, alături de Sextil Puşcariu, Al. 
Procopovici, Vasile Bogrea, Th. Capidan, Emil Petrovici, G. Giuglea, Silviu Dragomir, Nicolae Drăganu, 
Constantin Lacea, Sever Pop, Ştefan Paşca, Ion Muşlea, N. Georgescu–Tistu, Dimitrie Macrea, Ion Pătruţ, 
Romulus Todoran, Carlo Tagliavini, Leo Spitzer, W. Meyer-Lübke ş.a.  

1920 – e înfiinţată la Cluj cea mai mare tipografie maghiară: Minerva. 

1920 – e înfiinţată de Consiliul Dirigent Opera Română din Cluj. Director: D. Popovici Bayreuth. Membri în 
conducere: Lia Pop, Constantin Pavel, Elena Roman; alţi membri: Egizzio Massini, Victor Eftimiu, Nicolae 
Bănescu (1927).  

1920, august – ia fiinţă Fondul „Gh. Lazăr” – Casa Învăţătorului – Continuă activitatea Societăţii 
Fundaţiunea Învăţătorilor „Gheorghe Lazăr”. Societatea a ridicat un bust lui Gheorghe Lazăr în faţa Casei 
Învăţătorului, la 1924. 

1920-1922 – apare la Cluj Voinţa – Socială. Economică. Politică. Redactor responsabil: Iustin Ilieşiu. 
Colaboratori: Lucian Blaga, Ioan Lupaş, Cezar Petrescu, Emanoil Bucuţa, Silviu Dragomir, Emil 
Haţieganu. Redacţia: str. Regele Ferdinand nr. 38.  

1920 – apare la Dej şi Cluj Neue Judische Presse [Presa nouă idiş]. Cu subtitlul în limba română: Organ 
cultural pentru ortodoximea izraelită. Redactor responsabil: M. J. Ruhin. Tipografia Weinstein & 
Friedman, Cluj. 

1920, 4 ianuarie – e fondată Societatea filarmonică „Gheorghe Dima” Cluj, în casa prof. univ. dr. 
Gheorghe Giuglea, str. Regina Maria (azi B-dul Eroilor), nr. 49. În comitet: Gheorghe Dima, Nicolae 
Giuglea, Victor Papilian, Emil Şotropa, Iustin Cloşca Iuga, Camil Negrea, Gheorghe Vâlsan, Ilie Sibianu 
(director al secţiunii muzicale). Membri fondatori şi: dr. Vasile Başiotă, Emil Panaitescu, dr. Octavian Beu, 
dr. Al. Miletici, Zeno Vancea, Eugen Cuteanu, dr. Amos Frâncu, dr. Elie Dăianu ş.a. În 1925, preşedinte 
era dr. Elie Dăianu. 

1920-1923 – apare la Cluj revista Lumina femeii. Director Sanda I. Mateiu. Redacţia: str. Eminescu nr. 
13. Colaborează Livia Hulea-Rebreanu (sora lui Liviu Rebreanu), Ada Umbră, Ecaterina Pitiş, Lucian 
Blaga, Emanoil Bucuţa, Ion Agârbiceanu, Ioan Lupaş, Dariu Pop.  

1920 – e înfiinţată Direcţia Arhivelor Statului – de către Consiliul Dirigent (director Zenovie Pâclişanu). 
În comisia pentru „organizarea Arhivelor Statului din Transilvania”, cu sediul la Cluj, au fost numiţi, în 
1921-1922: Alexandru Lapedatu (preşedinte), Constantin Daicoviciu (secretar), Sextil Puşcariu, Ioan 
Lupaş, Silviu Dragomir, Ioan Ursu, Albert Berger şi Iulian Marţian. Comisia a numit director la 1 octombrie 
1922, pe dr. Ştefan Meteş, în urma demisiei lui Zenovie Pâclişanu.  

1920-1922 – apare la Cluj Anuarul comitetului studentelor al Universităţii din Cluj, la Întreprinderea de 
Arte Grafice Cosânzeana, str. Universităţii nr. 3. Red: Gh. Bogdan Duică (preşedintele Comitetului), I. Paul 
(vicepreşedinte), O. Ghibu, N. Ghiulea, I. Lupaş, Victor Papilian, Florian Ştefănescu-Goangă ş.a. 

1920, 23 noiembrie – ia fiinţă Uniunea Naţională Evreiască din Ardeal – Hitachduth Leumith Jehudit 
Sebitransilvania (Histadruth Zionith) – Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség (Cionista Szervezet). Sediul: 
Cluj, str. Ion Raţiu, nr. 3. Preşedinte, în 1921-1928: dr. Theodor Fischer; secretar general: Mendel 
Francisc. Preşedinte în 1937: dr. Iosif Fischer, avocat în Cluj; preşedinte activ: Reiter Carol.  

1921 – ia fiinţă Gruparea femeilor române din Cluj (ortodoxe). Preşedintă de onoare: Elena 
Popescu-Voiteşti; preşedintă: Zina Moroianu; vicepreşedintă: Sofia Şt. Meteş (care va deveni preşedintă 
în 1934), Flora Dragomir, Olimpia Bârsan, Maria Bariţiu, Mărioara Şerban. În 1934, membri erau şi 
Raluca Ripan, Letiţia Ghidionescu, Lia Gociman, Eugenia Mehedinţi, Lucia Ionescu ş.a. 

1921-1944 – apare la Cluj (condusă de Cezar Petrescu şi D.I. Cucu), apoi, din 1922, la Bucureşti (dir. 
Nichifor Crainic), revista Gândirea. Literară-Artistică-Socială. Colaborează Blaga, Arghezi, Vinea, 
Vianu, Camil Petrescu, Ion Pillat, Nichifor Crainic, Adrian Maniu, Gib I. Mihăescu, Ion Marin 
Sadoveanu, Al. O. Teodoreanu, Pamfil Şeicaru.etc. Redacţia la Cluj: Calea Regele Ferdinand nr. 38, 
dar şi în clădirea Hotelului Continental (New-York). Editorialul primului număr, Cuvinte pentru drum, 
spune: „Nu ne-am strâns laolaltă să fim tari ca turmă. Pe drumul «Gândirii» fatal fiecare e răzleţ şi 
izolat. Drumul e deschis – altul pentru fiecare.”  
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1921 – ia fiinţă Biblioteca populară (de pe lângă Biblioteca Universitară) din Cluj. 

1921, iulie – ia fiinţă Uniunea Maghiară din Transilvania. Preşedinte Jósika Samu, secretar Kós Károly. 
E suspendată de autorităţile române, dar autorizată din nou anul următor, în timpul alegerilor. 

1921 – ia fiinţă Societatea Schlaraffia „Claudiopolis” Cluj pentru cultivarea artei şi umorului. În 1925, 
din conducere făceau parte: Ionel Crişan, actor şi profesor, dr. Ioan Băleanu, avocat, dr. Valeriu L. 
Bologa, medic, Frederic Theil, comerciant, dr. Iustin Cloşca Iuga, avocat, dr. Alexandru Pop, avocat, 
Dionisie Bălosu şi Romulus Pop, ingineri.  

1921-1965 – apare Anuarul Universităţii din Cluj. Directori: Gh. Bogdan-Duică, Emil Haţieganu, Emil 
Racoviţă, Iuliu Haţieganu, N. Drăganu. 

1921-1922 – apare la Cluj Gazeta Ardealului. Ziar de dimineaţă. Colaboratori: Gib Mihăescu, Cincinat 
Pavelescu, Alice Călugăru, I.A. Bassarabescu, O. Goga. Redacţia: Piaţa Unirii nr. 4. 

1921 – apare la Cluj Almanahul „Înfrăţirea”. Colaboratori: Liviu Rebreanu, M. Sorbul ş.a.  

1921-1944 – Magyar Nép [Popor maghiar] – Săptămânal ilustrat, politic, economic şi literar artistic 
apărut cu sprijinul tipografiei Minerva S.A. Cluj. Redactor şef: Gyallay Domokos (până în 1940), Dávid 
Iván (din 1941). Redacţia: str. Regina Maria nr. 35. 

1921-1944 – apare la Cluj Pásztortűz [Focul păstorului], săptămânal literar, artistic şi social politic. 
Continuă sub denumirea Erdélyi Szemle [Revista ardeleană]. Redactori: Reményik Sándor, Nyírő 
József, György Lajos. Redacţia: str. Regina Maria nr. 35 (în 1924) şi str. Baron L. Pop nr. 5 (1939). 

1921-1931 – apare la Cluj Cultura poporului, Gazeta Societăţii „Cultura poporului”. Director N. Petala. 
Colaboratori: M. Dragomirescu, Ion Pillat, D. Botez etc.. Redacţia şi administraţia: str. Dorobanţilor nr. 
11. Într-un cuvânt de salut, Octavian Goga scrie: „Drepturi şi pâine nu sunt de ajuns, trebuie şi 
«Cultura poporului», căci altfel drepturile celor săraci cu duhul nu sunt decât pentru împărăţia 
cerurilor, iar pâinea lor, de când lumea, o mănâncă alţii…”.  

1921-1923 – apare la Cluj revista Evoluţia. Literară, Artistică, Socială. Revista bibliofililor şi a 
cărturarilor. Director dr. Al. Mureşian. Colab.: A. Cotruş, Vl. Streinu, E. Isac, I. Agârbiceanu, N. Drăgan 
etc. Scopul revistei: „răspândirea operelor de artă: poezie, roman, teatru, ştiinţă, cronici de interes 
social, traduceri din toate limbile, copii după tablourile pictorilor noştri şi după frumuseţile naturale ale 
teritoriului românesc”. mnate câteva aniversări şi comemorări (Dante, Rabelais, Petőfi, Flaubert, 
Molière). 

1921-1922 – Liviu Rebreanu şi Ion Minulescu publică la Bucureşti, lunar, magazinul literar Cetiţi-mă!  

1922 – ia fiinţă Asociaţia Ardeleană „Cercul Ronsard” Cluj, pentru „Răspândirea limbei şi culturii 
franceze”. În 1925, din conducere făceau parte: Emil G. Racoviţă, Nicolae Bănescu, Iuliu Haţieganu, Kiss 
Mor, I. Augier, G. Oprescu, Aurel Esca, Izsó Diamant, Octvian Felecan, Silvia Comşa, Sofia Anastasiu, 
Maria Călugăreanu, Olivia Deleu, Zina Moroianu, Berta Jennel ş.a.  

1922 – sub mandatul lui Corneliu Moldovanu, Societatea Scriitorilor Români acordă pensii scriitorilor 
sau urmaşilor lor.  

1922 – ia fiinţă Tipografia Naţională S.A. Cluj. Preşedinte: Iuliu Maniu; vicepreşedinte: dr. Aurel Socol; 
membri: Ion Agârbiceanu, dr. Silviu Dragomir, dr. Emil Haţieganu; comisia de cenzori: dr. Simion 
Tămaşiu, dr. Simion Nemeş, ing. I. F. Negruţiu. 

1922,11 iunie – sub mandatul aceluiaşi Corneliu Moldovanu, Societatea Scriitorilor Români anunţă 
instituirea Premiilor SSR. Până în 1945, Societatea Scriitorilor Români a acordat 151 de premii, la 120 
scriitori, printre care şi 7 femei: Hortensia Papadat-Bengescu, Otilia Cazimir, Laura Dragomirescu, 
Ruxandra Levente, Maria Banuş, Claudia Millian şi Henriette Yvonne Stahl. 

1922 – se editează ilustrate cu figurile celor mai de seamă scriitori ai vremii, prin editura „Cartea 
Românească”. SSR primeşte 10% din încasări, pentru proiectata Casă a Scriitorilor.  

1922-1940; 1945-1948 – apare la Cluj Administraţia – Gazeta oficială a oraşului Cluj. Foaie specializată 
pentru interesele sociale, financiare şi culturale ale administraţiei comunale. Apare de două ori pe lună. 
Redactor responsabil dr. Emil A. Dandea. Redacţia: str. Regina Maria (azi Eroilor) nr. 2 (1925). 

1922 – apare la Cluj Május [Mai], revistă literară culturală de critică şi economică. Redactor: Sípos Iván. 

1922-1934 – apare Graphik Union. Organul oficios al Uniunei Patronilor Tipografi şi al şefilor de Branşe 
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similare din Ardeal şi Banat – Ediţie trilingvă: română, maghiară şi germană. Redactor: Dózsa András. 
Redacţia şi administraţia: str. Iorga nr. 2 (în 1922). 

1922 – apare la Cluj Lumea Universitară – Revistă culturală bilunară. Fondator: Centrul studenţesc 
„Petru Maior”. Redacţia şi administraţia: str. Avram Iancu nr. 11. Colaborează: Lucian Blaga, Ilie Dăianu, 
G. Bogdan-Duică, Onisifor Ghibu, Ioan Lupaş, Al. Ciura, Al. Bogdan, Sextil Puşcariu, Petre Grimm, V. 
Bărbat, Liviu Rusu.  

1922-1923 – apare la Cluj revista româno-maghiară Culisele/A Kulissza. Revistă bilunară ilustrată de 
teatru, muzică, artă. Director: Leonard Paukerov. Redacţia şi administraţia: Piaţa Unirii nr. 5. Redactor 
pentru partea maghiară: Kádár Imre. 

1923 – ia fiinţă Reuniunea Germanilor din Cluj cu scopul de „a aduna germanii din Cluj”, a cultiva şi 
promova limba şi simţul german, sociabilitatea, cultura şi arta germană. Preşedinte: dr. Rudolf Schuller, 
avocat în Cluj. Membri: dr. Kisch Gustav şi soţia sa, dr. Herman Müller, dr. Iosef Kauntz ş.a. 

1923 – ia fiinţă la Cluj Societatea Culturală „Someşana” cu scopul de „a propaga cultura la poporul 
român din judeţele Solnoc-Dobâca şi Cojocna”. Preşedinte: Cornel Mureş (Drept); vicepreşedinte: dr. 
Emil Forna (Medicină); membri: Teofil Bugnariu (Litere, bibliotecar), Traian Rebreanu (Drept), Ioan 
Olteanu (Medicină), Leon Prodan (Medicină) ş.a. 

1923 – şezători literare ale Societăţii Scriitorilor Români sunt organizate la Cluj, Oradea, Satu Mare, 
Aiud, Blaj, Alba-Iulia, Deva, Arad, Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Hunedoara, Sibiu, Braşov şi Sighişoara. 
Despre şezătoarea de la Oradea, revista Cele Trei Crişuri notează: „Victor Eftimiu şi Zaharia Bârsan au 
fost asurzitor aplaudaţi şi rechemaţi de publicul entuziast, care nu mai avea loc în sală”. 

1923 – Ministerul Cultelor şi Artelor instituie Premiul Naţional pentru Literatură. Primii laureaţi au fost 
Mihail Sadoveanu, pentru proză, Octavian Goga, pentru poezie şi G. Bogdan-Duică, pentru critică şi 
istoriografie literară. 

1923, 15 iunie – e promulgată Legea asupra proprietăţii literare şi artistice: „1 – Drepturile de proprietate 
literară şi artistică sunt garantate în România fără îndeplinirea nici unei formalităţi; 2 – Autorii de tot felul de 
scrieri literare sau ştiinţifice, compozitorii, pictorii, sculptorii se vor bucura, pe tot timpul vieţii lor, ca de o 
proprietate a lor, de dreptul exclusiv de a le publica, a le exporta, a le vinde, dărui [... ]”. 

1923 – e înfiinţat Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Primul director: Romulus Vuia. Sediul în 1925: Piaţa 
Mihai Viteazul (clădire azi demolată), apoi în Parcul Central şi din 1958 în actuala clădire din str. 
Memorandului, nr. 21 (fostă Reduta). Secţia în aer liber din pădurea Hoia a fost înfiinţată în 1929. 

1923-1924 – apare la Satu Mare revista de cultură Icoane maramureşene (director: G.M. Zamfirescu). În 
articolul programatic, se spune: „Odată cu primul pas, gândul ne zboară spre voi, tineri intelectuali ai părţilor 
crişene şi maramureşene. Trăiţi şi duceţi pe umeri – alături de noi – povara acestor vremi neguroase.”  

1923,17 iunie – Corneliu Moldovanu, pe atunci preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, conchide: 
„Scriitorii noştri porniţi pe apostolat, luând contact cu minorităţile, cu scriitorii, cu ziariştii, cu artiştii 
maghiari, au izbutit să se facă cunoscuţi şi stimaţi, au deschis o punte de conlucrare pentru o operă 
constructivă; au fost deci purtătorii de cuvânt ai unei politici culturale de înfrăţire – au dres ce au stricat 
politicienii”. 

1923 – ia fiinţă Secţia PEN-clubului pentru România din îndemnul lui Marcu Beza, care participă, alături 
de I.Al. Brătescu-Voineşti, la adunarea generală de la Stratford, Anglia. 

1923 – apare la Cluj Conştiinţa românească – Organul oficial de Propagandă pentru solidaritatea 
naţională şi socială a Românilor. Săptămânal. Colaboratori: V. Bogrea, S. Puşcariu, N. Iorga, I. Lupaş, N. 
Drăganu, Th. Capidan. Redacţia şi administraţia: Piaţa Cuza Vodă nr. 7.  

1924-1940 – apare la Cluj şi Bucureşti (1940-1945) Societatea de mâine – Revistă săptămânală pentru 
probleme sociale şi ecologice. Editor: Ion Clopoţel. Colaboratori: D. Gusti, Ion Lupaş, Sextil Puşcariu, 
Liviu Rusu, Onisifor Ghibu, C. Rădulescu-Motru, Ştefan Pascu, N. Bagdasar, Ion Muşlea, Vasile Bogrea, 
Mihail Straje, Izabela Sadoveanu, Ion Pas, Mircea Florian, O. Goga, Tudor Vianu. Redacţia: str. Baba 
Novac nr. 5 (în 1924) şi Piaţa Unirii nr. 8 (în 1927).  

1924-1931 – apare la Cluj Acţiunea Românească. Redactor responsabil: dr. Valeriu Pop. Secretar de 
redacţie: Ioan Istrate. E continuată în 1925 de Calendarul românesc, apoi de România întregită. 

1924 – ia fiinţă la Cluj Extensiunea Universitară. Sediul: Cluj, str. Regală (azi Republicii), nr. 11. 
Preşedinte: Virgil Bărbat; membri: Florian Ştefănescu-Goangă, Nicolae Drăganu, Sextil Puşcariu, Silviu 
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Dragomir, Dimitrie Călugăreanu, Alexandru Borza, Mihai Botez, Iuliu Moldovan, Camil Negrea, Vasile 
Bogrea şi Ioan Paul.  

1924 – apare la Cluj revista Cultura. Ştiinţe, Litere, Arte. Director Sextil Puşcariu. Redactori: Valeriu 
Bologa, Lucian Blaga. Colaboratori Octavian Goga, N. Iorga, I. Lupaş, C. Daicoviciu, Karácsony János, 
Franyó Zoltán, Yves Auger etc. Redacţia: str. Memorandului nr. 22.  

1924 – e fondată la Cluj Breasla Artelor Frumoase din Ardeal – Erdélyi Szépmíves Céh, de către şase 
scriitori: Kádár Imre, Kós Károly, Ligeti Ernő, Nyírő József, Paál Árpád şi Zágoni István. Societate pentru 
editarea cărţilor literare, având în frunte scriitori de la revista Helikon. 

1924 – e fondat la Cluj Cercul Italo-Român „George Coşbuc” pentru „dezvoltarea şi consolidarea 
legăturilor culturale şi economice între cele două ţări surori Italia şi România”. Preşedinte: dr. Adrian 
Ostrogovich; vicepreşedinţi: dr. Gheorghe Giuglea şi dr. Gianndomenico Serra; secretar: dr. Virgil 
Stanciu; membri: dr. Nicolae Bănescu, dr. Virgil Bărbat, dr. Valeriu Bologa, dr. Alexandru Borza, dr. D. 
Călugăreanu, dr. Angelio Carmillio, Yves Augier, dr. Vasile Bogrea, Petre Grimn, Gheorghe Moroianu, dr. 
Valer Pop, dr. Ioan Popescu Voiteşti, dr. Sextil Puşcariu, dr. Florian Ştefănescu-Goangă, dr. Gheorghe 
Vâlsan, Constantin Sudeţeanu, dr. Aurel Negru ş.a. 

1924-1929 – apare la Cluj Erdélyi Irodalmi Szemle [Revista literară ardeleană]. Colaboratori: dr. Bíró 
Vencel, Bitay Árpád, dr. Budai Árpád, dr. Csűry Bálint, dr. György Lajos, dr. Hirschler József, Kelemen 
Lajos, dr. Kristóf György, Reményik Sándor, dr. Tavasszy Sándor ş.a. Redacţia şi administraţia: la 
Colegiul Unitarian, respectiv în str. Baron Ladislau Pop (azi Brassai) nr. 5. 

1924-1939 – apare la Braşov revista literară germană Klingsor. 

1925, 17 iunie – Liviu Rebreanu e ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. Va fi reales de 
şapte ori. 

1925, 19 februarie – se constituie SOCIETATEA SCRIITOARELOR, la iniţiativa Adelei Xenopol (Noi 
ne-am afirmat ca talent şi suntem egale scriitorilor, deci nu vom înceta să luptăm pentru dreptatea cauzei 
noastre. La merit egal, drept egal). Lista fondatoarelor numără 26 de scriitoare şi de publiciste, între care 
şi patru membre ale Societăţii Scriitorilor Români: Isabela Sadoveanu, Constanţa Hodoş, Natalia Negru 
şi Sofia Nădejde. 

1925 – apare la Cluj Ex libris. Revista bibliofililor şi a cărturarilor. Redacţia: Piaţa Unirii nr. 30. 

1925-1927 – apare la Cluj A Jövő Társadalma. [Societatea viitorului], cu subtitlul [Revistă social-politică şi 
de ştiinţa societăţii] Redactor: Aradi Viktor. Interzisă în 1927 de cenzură pentru orientare comunistă. 
Colab: Salamon László, Victor Cheresteşiu, Kohána Mózes, Karmos Éva, Dienes László, Major Ágota 
(cu pseudonimul Antal Márk) ş.a.  

1925 – apare la Turda revista Fire de tort a Societăţii Literare Titu Maiorescu. 

1925-1931 – apare la Zalău periodicul Meseşul, editat de despărţământul Sălaj al Astrei. Evitând orice 
„colorit politic”, urmăreşte să facă „educaţie cetăţenească-naţională” şi „propagandă naţională şi culturală”  

1925-1927 – apare la Cluj revista Teatrul. Publicaţie de informare şi critică dramatică. Redactor Al. 
Hodoş. Colaboratori: Z. Bârsan, V. Eftimiu etc.  

1925-1940 – apare la Cluj Jóbarát [Prieten bun]. Redacţia şi administraţia: Colegiul romano-catolic, 
str. Kogălniceanu nr. 2 (1926). Cu subtitlul [Revistă literară şi de ştiinţă pe seama tinerimii]. Redactor 
responsabil: Rózsa József. 

1926-1940 – apare la Cluj revista Korunk [Epoca noastră]. Redactor şef: Dienes László, Gaál Gábor 
ş.a. Redacţia şi administraţia: str. Regală nr. 47. Reapare din 1957. 

1926-1940 – apare, la Oradea, ca o continuare a publicaţiei editate de Iosif Vulcan în 1865, revista 
Familia; din martie 1926 până în februarie 1929 (seria a doua) şi din martie 1934 până în august 1940 
(seria a treia). Redactor responsabil şi proprietar: G.M. Samarineanu. Vasile Cotruş scrie în Cuvânt 
înainte la numărul 1/1926 despre „luminarea şi întărirea prin cultură a acestui popor”, „păstrarea la baza 
organizaţiunii noastre sociale a ideii naţionale, stârpirea tuturor curentelor dizolvante de stat”.  

1926, noiembrie – Societatea Scriitoarelor editează revista proprie, Revista Scriitoarei, în care 
semnează: Hortensia Papadat-Bengescu, Claudia Millian, Ticu Arhip, Agatha Grigorescu, Alice 
Gabrielescu, Sanda Movilă, Maria Cunţan. Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, publicaţie apărută 
la Bucureşti, lunar, din noiembrie 1926 până în decembrie 1940 şi din ianuarie 1942 până în 



237 

decembrie 1943, o are ca fondatoare pe Adela Xenopol. Revista este închinată „talentului feminin”. În 
articolul-program La merit egal, drept egal se spune: „Scriitoarea nu este încă învestită cu drepturile 
de valoare intelectuală, ea nu se prezintă, ci se strecoară.”  

1926-1932 – apare la Cluj Művészeti Szalon [Salon cultural]. Revistă ilustrată. Redactor şef: Hirschler 
József. Redacţia şi administraţia: Calea Regele Ferdinand (azi Horea) nr. 64.  

1926 şi 1928 – apare la Cluj Almanahul Presei Române, editat de Sindicatul Presei Române din Ardeal şi 
Banat. Colaboratori: Emil Isac, Cezar Petrescu, I. Agârbiceanu, Aron Cotruş, N. Iorga etc. Tipografia Viaţa. 

1926-1929 – apare la Sighetu Marmaţiei revista Pagini culturale, sub redacţia lui Vasile Terente.  

1926-1927 – apare la Huedin – Cluj Glasul Moţilor – Revistă literară, culturală, informativă. Director Sabin 
G. Truţia. 

1926-1934 – se tipăreşte la Turda revista Arieşul a lui Teodor Murăşanu. 

1927, 1 decembrie– 9 septembrie 1928 – apare la Abrud, săptămânal, sub direcţia lui Ioan Micu, Glasul 
Moţilor, periodic social-economic-cultural. 

1927-1930 – apare la Cluj Patria de duminică. 

1927-1940; 1940-1946; 1949 – apare la Cluj, apoi Bucureşti Realitatea ilustrată – sau lucrurile aşa cum le 
vedem cu ochii. Colaboratori: M. Sadoveanu, Gh. Brăescu, F. Aderca, Sorana Gurian, Victor Eftimiu, F. 
Aderca, Ion Pas, Gala Galaction, Tudor Arghezi, F. Brunea-Fox, Oscar Lemnaru.  

1927-1932; 1945-1946 – apare la Cluj Naţiunea – Ziar independent. Colaboratori: G. Bogdan Duică, N. 
Mărgineanu, E. Panaitescu. 

1927-1937 – apare la Cluj Glasul Ardealului. Foaie săptămânală pentru popor. Redactor: dr. Octavian 
Buzea. Redacţia: str. Regina Maria (azi Eroilor) nr. 6.  

1927-1928 – apare la Cluj Cultura neamului. Director: Constantin Cehan-Racoviţă. Redacţia şi 
administraţia: str. Kogălniceanu nr. 7. 

1927-1928 – apare la Cluj revista Ardealul teatral şi artistic. Condusă de Victor Eftimiu. Colaboratori: 
Victor Eftimiu, Al. Hodoş, N. Bretan, N. Ghiulea. Redacţia: str. Regina Maria (azi Eroilor) nr. 37. În Cuvânt 
înainte, Victor Eftimiu scrie: „Cu gând senin pornim la drum, cu dorul ca ai noştri să-şi cunoască 
luminătorii, iar cei de lângă noi, concetăţenii de altă limbă, să ne cunoască, să ne înţeleagă şi să ne 
iubească pentru sufletul şi arta noastră, luminoase şi prietenoase.”  

1927-1936 – apare la Cluj cotidianul Naţiunea care face şi o „întinsă propagandă pentru îndrăgirea 
cititului”. Prim-redactor: Corneliu I. Codarcea. Colaborează Liviu Rusu, Al. Lapedatu, C. Argetoianu, Gh. 
I. Brătianu, Virgil Bărbat, Sextil Puşcariu, Al. Ciura, Victor Papilian, Izabela Sadoveanu. 

1927-1937 – apare la Sighet Astra Maramureşului, organ al ASTREI. Redactori V. Ilea şi V. Bergheanu. 

1927 – se constituie Asociaţia Ziariştior din Ardeal şi Banat. 

1928, 24 februarie – se inaugurează sediul din strada Academiei al Societăţii Scriitorilor Români, 
Liviu Rebreanu – pe atunci preşedinte pentru a treia oară – mărturisea: „Cu adâncă emoţie şi bucurie, 
văd, în fine, înfăptuit un vis care a trăit în imaginaţia scriitorilor douăzeci de ani. Prin inaugurarea de 
azi s-au făcut primii paşi spre o situaţie mai bună şi speranţe frumoase zâmbesc în viitor scriitorilor 
români”. 

1928-1939; 1940-1944 – apare la Cluj Erdélyi Helikon [Heliconul ardelean]. Redactor şef: Kisbán Miklós. 
Redactori: Áprily Lajos, Kuncz Aladár. Revistă literară a Societăţii Artelor Frumoase din Ardeal (Erdélyi 
Szépmíves Céh). Redacţia şi administraţia: str. Brătianu nr. 22, etc. I. 

1928 – apare la Cluj Decameron – muzical – artistic – literar. Redactor: Szigethy József. 

1928 – ia fiinţă la Cluj Societatea Magyar Népkönyvtár (Societatea Bibliotecii Populare Maghiare), sub 
auspiciile ziarului Magyar Nép. 

1928-1944 – apare la Cluj Kiáltó Szó [Cuvânt strigător]. Redactori: Nagy Géza şi Tavaszy Sándor, 
ulterior doar Tavaszy Sándor. Revistă de filologie, sociologie, istorie, literatură, critică de artă. 

1929, ianuarie – revista scriitoarelor apare cu titlul Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, iar în 
comitetul de conducere: Margareta Miler-Verghi, Hortensia Papadat-Bengescu, Aida Vrioni, Claudia 
Millian, Ticu Arhip, Liviu Rebreanu (pe atunci preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români), Ion Peltz, Ion 
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Pillat, Adrian Maniu. Adela Xenopol este menţionată ca fondatoare. Revista a apărut până în 1943. Au 
colaborat şi Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Mateiu Caragiale, Camil Petrescu şi G. Bacovia. 

1929-1936 – apare la Blaj-Cluj AGRU (Buletinul Asociaţiunii Generale a Românilor Uniţi). Director: Ion 
Agârbiceanu  

1929-1938 – apare la Braşov revista Ţara Bârsei, publicaţie a ASTREI. 

1929, 9 iunie – se înfiinţează, la Cluj, Uniunea Librarilor şi Papetarilor din Ardeal şi Banat. Preşedinţi: T. 
Huber, de la Editura Cartea Românească din Cluj, dr. Francisc Dabó (firma Lepage, Cluj) şi Ottó Herzog 
(Krafft & Drotleff, din Sibiu), secretar fiind ales dr. Szeghő Imre. Preşedinte al Secţiei de librării a fost 
desemnat Gh. N. Ciurcu din Braşov, secondat de doi vicepreşedinţi: Révész Béla, din Târgu-Mureş, şi 
Emanuel Vidor, din Oradea. Preşedinte al Secţiei de papetărie a fost ales Móritz Bernát din Cluj, ajutat de 
vicepreşedintele Johann Bratu din Sibiu, casier fiind Bernhard Boros din Cluj. Între „controlori” (comisia de 
cenzori) se număra şi Romulus Cioflec din Cluj. Printre librăriile înscrise, din Cluj sunt amintite, pe lista celor 
româneşti: Universul, Romulus Cioflec, G. Onişor, Ardealul, Minerva etc.  

1929, 12 septembrie – apare, la Cluj, revista Librarul. A könyvkereskedő, ca organ al Uniunii Librarilor şi 
Papetarilor din Ardeal şi Banat. Redacţia şi administraţia în Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, cu sediul în Piaţa 
Unirei, 12. Secretar dr. Szeghő Imre, iar redactor responsabil – Veress Miklós. Telefonul redacţiei este … 
596!! Publicaţia (au apărut patru numere) are articole scrise în trei limbi (română, maghiară şi germană).  

1929, 1 octombrie – 21 ianuarie 1938 – apare la Sighet, Acţiunea Maramurăşană, publicaţie bilunară. 
Director: Ilie Lazăr. 

1929-1930 – apare la Cluj Utopia. Colaboratori: O. Jianu, C. Buzdugan. Redacţia: str. Bob nr. 2. 

1930 – Victor Papilian întemeiază la Cluj un Cenaclu literar. Pe lângă acesta, va apărea revista Darul 
vremii. 

1930 – apare la Cluj revista Darul vremii. Redactor responsabil: I. Muntean. Redacţia şi administraţia: str. 
Stroescu nr. 18. Colaboratori: I. Chinezu, I. Agârbiceanu, Iustin Ilieşiu, Şt. Bezdechi, Pavel Dan, Victor 
Papilian, Ion Breazu, Lucian Blaga, Al. Ciura ş.a. Ion Chinezu scrie: „Bilanţul Ardealului nu ni se pare 
deficitar. Blaga este crainicul generaţiei ce se ridică şi pe care o visăm de un românism uşurat de 
balastul comparaţiilor tulburătoare, paralizante, ridicată deasupra «vegetativului etnografic», în regiunea 
unde acest etnografic sentimental va căpăta rezistenţa şi mlădierea de oţel a ideii.”  

1930-1939 – apare la Cluj, apoi la Bucureşti (1943-1944) Sympozion – Revistă de cultură. Redactori: A. 
Pora, N. Găgescu. Colaboratori: Şt. Bezdechi, D.D. Roşca, Tiberiu Morariu, Ion Georgescu ş.a. Redacţia: 
str. Vânătorilor nr. 18. La Bucureşti, grupul redacţional este alcătuit din Nicolae Găgescu, Constantin 
Micu, Dumitru Isac, Romulus Vulcănescu, Mihai Isbăşescu, Viorica Vlădescu şi Florian Nicolau (secretar 
de redacţie).  

1930-1931 – apare la Cluj Ardealul tânăr. Revistă bilunară de ideologie democratică. Dir. V.V. Tilea. 
Colab.: Aron Cotruş, Ion Breazu etc. Redacţia: str. Regina Maria (azi Eroilor) nr. 36. În Articolul-program, 
se vorbeşte despre „cultivarea conştientă a naţionalismului organic, singura îndreptăţită să disciplineze 
armonios toate eforturile, toate aspiraţiile noastre”.  

1930-1940 – apare la Cluj Barátság [Prietenie]. Revistă socială, literară şi culturală. Redactor 
responsabil: Nagy József. Redactor: Dáné Lajos. 

1931– apare la Cluj revista Drumul Nou. Director Sextil Puşcariu. Redacţia şi administraţia: str. 
Memorandului nr. 22. 

1931 – se înfiinţează la Cluj Liga pentru Ajutorarea Intelectualilor din România. Sediul: str. Regina 
Maria (azi b-dul Eroilor), nr. 10. Preşedinte: Alexandru Pop, directorul Academiei de Arte Frumoase din 
Cluj; director: Andrei Octavian Şireagu; casier: Alexandru Fischer. 

1931 – Societatea Scriitorilor Români numără 141 membri. 

1931 – Societatea Scriitorilor Români deschide două cinematografe – unul la Braşov şi altul la Arad. 

1931-1933 – apare la Braşov revista Braşovul literar şi artistic, condusă de Cincinat Pavelescu. 
Programul precizează: „Originalitatea noastră va consta în faptul aproape unic de a încerca să fim, în 
masa revistelor româneşti apărute în ultimii ani, o adevărată revistă de regiune.”  

1931-1932 – apare la Cluj Színház és mozi [Teatru şi cinematograf]. Redactor şef: Polonyi Albert. 
Proprietar: Teatrul Maghiar.  
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1932, 21 februarie – Corneliu Moldovanu e ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. SSR are 182 
membri. 

1932 – ia fiinţă la Cluj ASOCIAŢIA TINERILOR SCRIITORI ARDELENI. Printre fondatori: Ioan Th. Ilea, 
C.S. Anderco, V. Beneş, Florica Ciura, Ion Moldovanu, Aurel şi Emil Zegreanu etc. I se alătură Societatea 
scriitorilor români independenţi. Activitatea lor e consemnată elogios în Azi (revista lui Zaharia Stancu) şi 
în Viaţa literară a lui I. Valerian. Priorităţi: difuzarea cărţilor şi a revistelor şi înfiinţarea unei edituri proprii. 
Organizează festivaluri literare la Cluj, Turda, Dej, Gherla, Gârbou etc.  

1932 – e fondată Orchestra filarmonică de concert Cluj – Kolozvári Koncert-Szalonzenekar (societate 
culturală maghiară), „pentru îngrijirea şi dezvoltarea culturii muzicale, a spiritului societar, a idealismului” 
etc. În 1932, preşedinte era dr. Kiss Béla. 

1932 – apare la Cluj Tangenta, revistă de stânga, avangardistă. Director: Petre Nistor. Redacţia: str. Paul 
Chinezu nr. 3.  

1932, 20 februarie – Liviu Rebreanu editează la Bucureşti România literară (până în 1934). Colaborează: 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Eugen Ionescu, G. Călinescu, I. Minulescu, E. Jebeleanu, R. 
Boureanu etc. 

1932 – apare A Hír [Ştirea], cu subtitlul [Cotidian de politică independentă progresistă], de orientare 
antifascistă. Red: Halász József. Colab: Nagy István, Gerő Sándor. 

1932-1934 – apare la Focşani, apoi la Cluj Ausonia – Caiete trimestriale de poezie italiană. (5 nr.) 
Redactor Pimen Constantinescu.  

1932-1934 – apare la Sibiu Provincia literară. Revistă de literatură, critică şi artă. Se doreşte 
„trezirea tineretului din provincie”, prin conferinţele Grupării Intelectuale „Thesis”, din care fac parte 
Al. Dima, I. Popescu-Sibiu, Horia Petra-Petrescu, Pimen Constantinescu. Aici conferenţiază şi Emil 
Cioran despre Experienţa eternităţii. 

1932-1935 – apare la Cluj Hyperion – Revistă literară şi artistică. Director: C. Argintaru. Colaboratori: 
Zaharia Bârsan, Şt. Bezdechi, G. Bogdan-Duică. Redacţia: Calea Dorobanţilor nr. 60.  

1932 – apare la Cluj O lume nouă (2 numere). Redactor responsabil: Zaharia Pop. Colaboratori: Ion Vlasiu, 
I. Th. Ilea, G. Sbârcea. 

1932-1935 – apare la Sighet, lunar, Crainicul Maramureşului. Redactor responsabil Gh. Nişoreanu. Poezia 
lui Aron Cotruş Către plugari ţine loc de articol-program. 

1932-1940 – apare la Sighet Graiul Maramureşului, organ al Asociaţiei Presei din Maramureş, director fiind 
Tănase Puşcă, iar secretar de redacţie, Mihail Bologa. 

1932-1941 – apare la Cluj, în 1941 la Sibiu, Gazeta ilustrată. Literatură, politică, economică, socială. 
Director: Petru Borteş. Colaboratori: I. Agârbiceanu, C. Daicoviciu, Ioan Breazu. Alex. Borza, Şt. Meteş, 
D. Sbârcea. Redacţia: str. Regina Maria (azi Eroilor) nr. 36. În articolul-program, se dezvăluie intenţia de 
a fi prezentate „în nenumărate imagini bogăţia de port, de obiceiuri şi datini ale poporului român, 
evenimente şi actualităţi din ţară şi străinătate”.  

1933 – ia fiinţă Asociaţia Colaboratorilor „Revistei Ardelene” (ACRA) (maghiară) fondată cu scopul de a 
edita şi sprijini „Revista Ardeleană”, pentru propagarea culturii, literaturii, ştiinţelor şi artelor, ţinând seama de 
interesele culturale ardelene etc. Preşedinte: dr. Bartha Ignát. Membri: dr. Kiss Alexa, S. Nagy László, 
Walter Gyula, Kibédi Sándor, dr. Jancsó Elemér, dr. Vas András, Havas Béla, Marton Lili, Ács Ferenc etc. 

1933 – au loc, sub egida Societăţii Scriitorilor Români, conferinţe urmate de „citiri din opere” de către 
scriitorii: Ion Minulescu, I.A. Bassarabescu, Al. Cazaban, Cincinat Pavelescu, Al. Ciurezu, George 
Gregorian la Oradea, la Timişoara, la Târgu-Mureş. 

1933 – ia fiinţă la Cluj Societatea literară maghiară ardeleană (Erdélyi Irodalmi Társaság). Preşedinte: 
Dózsa Endre; secretar general: Nyírő József; secretar: Walter Gyula. 

1933-1940 – apare la Cluj şi Cluj-Sibiu (1944-1945) România nouă – Ziar politic independent. Director: 
Zaharia Boilă, V. Iancu. Colaboratori: Lucian Blaga, Şt. Pascu, N. Carandino, Şt. Aug. Doinaş. Redacţia: 
str. Iuliu Maniu nr. 2.  

1933 – ia fiinţă Asociaţia literară, ştiinţifică, artistică şi culturală a colaboratorilor şi prietenilor 
revistei Erdélyi Szemle (Revista Ardeleană) – Az Erdélyi Szemle Munkatársainak és Barátainak 
Irodalmi, Tudományos, Művelődési Egyesülete – ESZME. Cunoscută şi sub denumirea Societatea 
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Erdélyi Szemle – Erdélyi Szemle Társaság (asociaţie culturală maghiară). A activat până în 1938. 

1933 – apare la Cluj, un număr, Herald – Revistă avangardistă. Colaborator: Ion Vlasiu. 

1933-1934 – apare la Brad, apoi la Turda săptămânalul Abecedar, condus de Emil Giurgiuca şi George 
Boldea, Pavel Dan, Mihai Beniuc. Semnează Aron Cotruş, Radu Gyr, Lucian Blaga, Eugen Jebeleanu, Emil 
Isac, Ştefan Baciu, Nicu Caranica, Victor Papilian, Gabriel Pamfil.  

1933-1934 – apare la Cluj Írjatok [Scrieţi!], Gazetă literară comunistă. Redactori: Nagy István şi Józsa Béla. 

1933-1939 – apare la Mediaş revista Lanuri. Colaborează: Radu Stanca, Ion Pillat, Emil Isac, Victor 
Papilian, Radu Gyr, Al. T. Stamatiad, George Popa, Ion Th. Ilea, Virgil Carianopol, Ştefan Baciu, Aron 
Cotruş, Emil Isac, Horia Petra-Petrescu, Paul Constant. 

1933-1940 – apare la Cluj Gând românesc, revistă de cultură editată de ASTRA şi condusă de Ion Chinezu. 
Colaboratori: Emil Giurgiuca, Pavel Dan, I. Agârbiceanu, Edgar Papu, Al. Dima, Lucian Blaga, Tudor Vianu, 
D.D. Roşca, E. Petrovici, Eugeniu Sperantia, H. Jacquier, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Victor 
Iancu, Ovidiu Papadima. Redacţia: Calea Moţilor nr. 76. În Cuvânt înainte Ion Chinezu scriei: „Rostul acestei 
reviste este tocmai să mobilizeze toate energiile bune ale Ardealului, să ţie mereu la suprafaţă complexul de 
probleme ale acestei părţi de ţară”, spre a realiza „cercetarea vieţii ardelene în toate încheieturile ei”.  

1934 – se constituie la Cluj Comitetul Regional pentru Transilvania al Ligii Antirevizioniste Române. 
Preşedinte: Ioan Lupaş, vicepreşedinţi: Onisifor Ghibu, G. Bogdan-Duică, Iuliu Haţieganu. 

1934-1939 – apare la Sibiu Luceafărul. Revistă pentru propăşire culturală şi armonie socială. Redactor: Ioan 
N. Ciolan. 

1934-1936 – apare la Cluj revista lunară Caleidoscop.  

1934-1943 – apare la Turda revista Pagini literare. Redactor: Teodor Murăşanu. Revista doreşte să 
păstreze un echilibru între tradiţie şi aspiraţiile fireşti ale tinereţii creatoare, deoarece „prea multe lucruri 
nobile şi utile au fost declarate «pur şi simplu» desuete; prea multe înnoiri nejustificate au fost decretate 
exigenţe; prea multe simple nimicuri au fost găsite importante...!” Publică Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş, 
Emil Giurgiuca, Vlaicu Bârna, Virgil Carianopol, Mihai Beniuc, Emil Isac, Olga Caba, Al. Husar, Livia 
Rebreanu-Hulea. 

1934-1944 – apare la Cluj şi Sibiu Revue de Transylvanie (colaborează: Silviu Dragomir, D.D. Roşca). 

1934-1940 – apare la Cluj şi Sibiu (1940-1944) Viaţa ilustrată – Revistă de familie. Director: Nicolae Colan, 
episcop al Clujului. Colaboratori: O. Goga, Radu Stanca, V. Papilian.  

1935-1936 – apare la Cluj Încercări literare – Foaie literară şi ştiinţifică. 

1935-1936 – apare la Cluj Mai Nő [Femeia de azi], cu subtitlul [Revistă literar artistică]. Redactor 
responsabil: Jacky Stein.  

1935 – apare la Cluj revista Mâine – Artă – literatură (2 numere) Directori: Vl. Zlătaru, Radu Stanca. În 
articolul-program se afirmă: „Deschidem coloanele acestei reviste şi chemarea noastră asemeni bătăilor de 
clopot s-adune pe toţi acei ce se simt vrednici de pleiada de mâine”.  

1936 – N. M. Condiescu e ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. Se organizează Ziua Cărţii la 
Bucureşti, în mai. 
1936 – ia fiinţă SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN ARDEAL, sub conducerea lui Victor Papilian. 
Societatea numără 40 de membri fondatori. Ședințele au loc în casa acestuia, pe strada Einstein nr. 26. Din 
comitetul de iniţiativă făceau parte: V. Papilian, M.G. Samarineanu, Gherghinescu Vania, C. Miu-Lerca, Ion 
Chinezu, Al. Dima şi Octav Şuluţiu. Adunarea generală a fost planificată pentru luna martie 1936, la Braşov, 
cu următoarea ordine de zi: ratificarea lucrărilor Comitetului, aprobarea proiectelor de statut şi proclamarea 
constituirii asociaţiei, persoană morală şi juridică. Ion Chinezu constată existenţa unei puternice mişcări 
literare şi artistice în Transilvania. Apariţia revistelor: Abecedar, Pagini literare, Familia, Gând românesc, 
Lanuri a înviorat peisajul literar de dincoace de munţi. Criticul laudă iniţiativa grupării Thesis şi recunoaşte 
că: „A fost o încercare de a se vedea ce se poate şi ce trebuie să se facă. Şi s-a văzut că problemele 
scrisului românesc aici în Ardeal sînt atît de numeroase şi de o importanţă atît de deosebită încît o strângere 
a nodurilor pentru limpezirea şi jinduirea lor într-o cuminte şi rodnică linie de bătaie e o datorie ce nu se 
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poate amîna. Nu e vorba doar de veleităţi boeme şi nici de emulaţii cu organizaţii vechi din Capitală, ci de 
planuri ce izvorăsc din cunoaşterea situaţiei specifice a Ardealului.”1 
Decizia de înfiinţare a Asociaţiei s-a publicat de către Tribunalul din Cluj în Dosarul nr. 2097/1937, în 
Registrul nr. de ordine 282. S-a început cu şezători literare, în toate oraşele Transilvaniei. Citeau din operele 
lor: V. Papilian, Al. Dima, Octav Şuluţiu, Emil Giurgiuca, Dimitrie Danciu, Gherghinescu Vania, C. S. 
Anderco, Teofil Bugnariu, Radu Brateş, Ion Th. Ilea, George A. Petre, M. G. Samarineanu, George Popa şi 
alţi scriitori. Vestite au fost şezătorile din Oradea, Braşov, Mediaş şi Tg. Mureş. Începând cu luna ianuarie 
1938, Familia din Oradea înscrie pe frontispiciul ei subtitlul „Revista Asociaţiei scriitorilor români din Ardeal”, 
fără ca ea să devină organul oficial al grupării. În timpul Diktatului de la Viena, Asociația a activat în refugiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
1936 – se înfiinţează la Bucureşti Gruparea criticilor literari români. 

1936-1938 – apare la Cluj Ofensiva Română. Redacţia: Piaţa Unirii nr. 26. 

1936-1941 – apare la Baia Mare revista Cronica. Redactor responsabil: Gheorghe Crişan.  

1936-1945 – apare la Baia Mare revista Nord Vestul. Directori: Dimitrie Şeptilici, iar din 1943, Sever Stoica. 

1936-1937 – apare la Târgu Mureş revista literară Clipa, sub conducerea lui Vasile Netea şi Balcys Valst 
(pseudonim al lui Ion Cismaru). Colaboratori: Horia Stanca, V. Copilu-Cheatră, N. Albu, Radu Stanca. 

1937 – Societatea Scriitorilor Români din Ardeal organizează şezători literare la Târgu-Mureş şi Braşov. 

                                                            
1 Tribuna, anul XIII, nr. 22 (644), 29 mai 1969, p. 3. 

1939  
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Organizator, ASTRA braşoveană, respectiv Societatea Tinerimea română din Târgu-Mureş. Citesc: Victor 
Papilian, Paul Constant, Octav Şuluţiu, Mihail Axente, Olimpiu Boitoş, doamna Branişte-Căliman, Teofil 
Bugnariu, Ştefan Baciu, Victor Iancu, Vasile Netea, V. Copilu-Cheatră, George Popa. În revista Lanuri se 
menţionează că „mulţi tineri scriitori ardeleni acuză numita societate de ermetism şi ostilitate”. 

1938, august – Corneliu Moldovanu a întocmit, împreună cu Ionel Teodoreanu, proiectul Casei de 
Retragere şi Pensiuni a Scriitorilor, care a devenit lege la 6 mai 1939. În linii mari, legea hotăra înfiinţarea 
şi organizarea Casei Scriitorilor, pe lângă Casa Centrală a Asigurărilor Sociale. Societatea Scriitorilor 
Români are 141 membri. 

1938, 16 mai, apoi 1941-1942 – apare revista Transilvania, mai întâi la Cluj, apoi la Bucureşti, ca 
publicaţie a refugiaţilor din Ardealul de Nord. Directori: Al. N. Poruţiu, Victor Bilciurescu (1941), generalul 
Barbu Pârâianu (1942) şi Al. Bibescu. În 1942 revista are şi un supliment tipărit separat, „Câmpul muncii”, 
al cărui redactor e Const. Chiriţă.  

1938 – apare Luceafărul – Revistă şcolară bilunară. Liceul „Bariţiu”, Cluj. Colaboratori: Dominic Stanca, 
Fr. Păcurariu, Petre Bucşa. 

1938-1939 – apare la Cluj Cuvânt nou. Directori: Vasile T. Frăteanu şi Dumitru Lungu.  

1939, 7 mai – N. I. Herescu e ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.  

1939-1940 – apare la Cluj Ţara nouă – Îndreptar ardelenesc de gând şi faptă românească. Director: 
Victor Jinga. Colaboratori: T. Vianu, T. Arghezi, Radu Stanca, Liviu Rusu, Miron Radu Paraschivescu, 
Iosif Pervain, Emil Giurgiuca, Ion Vlasiu, Vasile Netea, Victor Eftimiu. În articolul-program, se spune: „În 
indestructibila comunitate naţională vom valorifica ceea ce are mai de preţ sufletul, gândirea şi energia 
Ardealului. Ne vom strădui ca pe vadul cuprinzător al românismului să curgă cât mai multă spiritualitate şi 
faptă ardelenească”.  

1940-1944 – apare la Cluj Tribuna Ardealului – Organ de afirmare a românilor din Ungaria. Redactor: Gh. 
Rusu. Colaboratori: Francisc Păcurariu, V. Papilian, M. Beniuc. Redacţia şi administraţia: str. Deak 
Ferenc (azi Eroilor) nr. 36. Într-un Apel către cititori se spune: „Ne împlinim o datorie când ne trudim ca 
din puterile noastre proprii să scoatem o gazetă românească pentru marele public românesc doritor să 
ştie ce se petrece în lume şi în ţară”.  

1941-1944 – apare la Sibiu Luceafărul. Redactori: Victor Papilian, Gr. Popa, Olimpiu Boitoş. 

1942 – se înfiinţează la Sibiu asociaţia „Cercul literar Octavian Goga”. 

1942-43 – apare la Sibiu, apoi la Cluj, 1948, Studii literare. Director: D. Popovici. Colaboratori: I. Breazu, C. 
Daicoviciu, T. Vianu, N. Lascu.  

1942 – are loc la Făgăraş Marea şezătoare literară a scriitorilor ardeleni. Au participat 17 scriitori din 
Ardeal şi au luat poziţie împotriva „Diktatului de la Viena”. 

1943-1944 – apare la Sibiu revista Saeculum, condusă de Lucian Blaga. Secretar de redacţie: Zevedei 
Barbu Colaborează Constantin Noica, I. Negoiţescu, Radu Stanca, N. Mărgineanu, Ovidiu Drimba, Tudor 
Vianu, Edgar Papu, Ştefan Aug. Doinaş. 

1943-1945 – apare la Bucureşti revista Plaiuri năsăudene. 

1943-1944 – apare la Alba Iulia Detunata, publicaţie politică şi culturală.  

1943 – se înfiinţează Cercul literar de la Sibiu (Ştefan Augustin Doinaş, I.D. Sârbu, Radu Enescu, Cornel 
Regman, Viorica Guy Marica, Ion Negoiţescu, Radu Stanca, Ovidiu Cotruş, Henry Jacquier etc.). 

1944, 24 septembrie – are loc Adunarea generală a Societăţii Scriitorilor Români care îl alege 
preşedinte pe Victor Eftimiu. Din noul comitet au mai făcut parte: N.D. Cocea – vicepreşedinte; 
Mihail Celarianu – secretar general; Hortensia Papadat-Bengescu, Lucia Demetrius, Radu 
Boureanu, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Cicerone Theodorescu – membri; Cezar Petrescu şi Al. 
Cazaban – cenzori. Până în 1945 sunt excluşi cei care activaseră în mişcarea legionară sau 
colaboraseră cu precedentul regim. 

1944-1949 – apare la Sibiu România Viitoare.  

1945, ian.-aug. – apare la Sibiu Revista Cercului Literar. Revistă lunară de literatură, filozofie şi 
artă. Redactor. I. Negoiţescu. Acesta deschide primul număr cu articolul Perspectivă, trimiţând la 
scrisoarea-manifest a Cercului Literar de la Sibiu (publicată în „Viaţa” din 13 mai 1943), declaraţie 
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de „ataşare entuziastă la critica estetică ce descindea din Maiorescu”, exprimând şi dorinţa de a 
promova „un gen mai apropiat eposului, baladescul”. Publică Ştefan Aug. Doinaş, Radu Stanca, 
Constant Tonegaru, Ioanichie Olteanu, I.D. Sârbu, Ioana Postelnicu. 

1945, 25 mai – Victor Eftimiu este reales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, iar N.D. Cocea, 
vicepreşedinte. Adunarea generală a decis primirea a douăzeci de noi membri: Maria Banuş, Geo Bogza, 
Ury Benador, G. Călinescu, I. Călugăru, Emil Dorian, Al. Kiriţescu, Barbu Lăzăreanu, Gh. Magheru, Al. 
Mironescu, Dinu Nicodin, Miron Radu Paraschivescu, Dan Petraşincu, Ion Pas, Al. Rosetti, George Silviu, H. 
Sanielevici, Tudor Teodorescu-Branişte, Radu Tudoran şi Gh. Zane. Societatea Scriitorilor Români are 
248 de membri, dintre care: 223 de scriitori şi 25 de scriitoare.  

1945 – La 28 septembrie are loc la Cluj Adunarea Scriitorilor Maghiari din România, unde se hotărăşte 
aderarea la S.S.R. În consecinţă, la adunarea din ianuarie 1948 asociaţia îşi schimbă numele în Societatea 
Scriitorilor din România, iar în locul lui Victor Eftimiu, care demisionează (fusese numit la direcţia Teatrului 
Naţional din Bucureşti), este ales Zaharia Stancu. În urma apariţiei unui „decret pentru stimularea activităţii 
ştiinţifice, literare şi artistice”, se convoacă adunarea generală a societăţii având pe ordinea de zi 
reorganizarea ei. Conferinţa Scriitorilor din RPR, ţinută în intervalul 25–27 martie 1949 decide transformarea 
Societăţii Scriitorilor din RPR în Uniunea Scriitorilor din RPR şi înfiinţarea Fondului Literar. 

1945-1950 – apare la Cluj Egység [Împreună]. Săptămânal antifascist al evreimii ardelene. Redactor: 
Neumann Sándor şi, din 1946, Rózsa György. Redacţia şi administraţia: str. Apáczai Csere János nr. 26. 

1945 – apare la Cluj săptămânalul cultural Utunk, continuat, după 1989, de revista Helikon 

1946 – apare la Cluj Abecedar literar. Colaboratori: Valeriu Anania, L. Popu, V. Ilieşu, Petre Pascu, Francisc 
Păcurariu, Valentin Raus, Mihai Pop.  

1946 – apare la Cluj ziarul Lupta Ardealului în care publică Ion Vlad, A.E. Baconsky, Al. Andriţoiu, Ion Horea 
etc. Din 7 noiembrie 1948, are un supliment cultural săptămânal, care reunea în jurul său un grup de tineri 
poeţi: Ioanichie Olteanu, A. E. Baconski, Victor Felea, Dumitru Micu. Pe lângă acest supliment a luat naştere 
un cenaclu literar, care a devenit mai târziu secţia de tineret a filialei clujene a Uniunii Scritorilor din 
Republica Populară Română. Lupta Ardealului a fost o publicație apărută la Cluj în perioada 1946–1989, 
reprezentând organul regional al Partidului Comunist Român. Revista nu beneficia de un articol programatic. 
Printre colaboratori se numărau Pavel Dan, Aurel Negrea, dr. Victor Cheresteiu, Tiberiu Utan, Ion Brad, 
Aurel Rău, Victor Felea, Dumitru Micu, Emil Isac și Letiția Papu. Multe din articolele publicate în revistă nu 
erau semnate sau se foloseau pseudonime. Revista cuprindea articole privind viața politică, culturală, 
socială și sportivă, știri interne și internaționale, diverse informații de interes public, precum și pagini întregi 
de publicitate și reclame la diverse produse. Aici a fost publicată telegrama trimisă de către Regele Mihai I 
prim-ministrului Petru Groza cu prilejul abdicării. Din 1968, revista a apărut cu titlul Făclia.  
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*** 
 

1948, 9 ianuarie – se hotărăşte constituirea SOCIETĂŢII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, în 
locul fostei Societăţi a Scriitorilor Români. Primeşte în rândurile sale şi scriitorii de alte 
naţionalităţi, dar şi membrii Societăţii Autorilor Dramatici. Zaharia Stancu – preşedinte; Ion 
Călugăru – secretar general; Gala Galaction, N.D. Cocea, Gaal Gabor şi Al. Şahighian – 
vicepreşedinţi.  

1949 – Conferinţa Scriitorilor din RPR, ţinută în intervalul 25–27 martie 1949, „în prezenţa 
conducerii de partid şi de stat” şi a unor oaspeţi străini (Marcel Villard şi Aimée Césaire), decide 
transformarea Societăţii Scriitorilor din RPR în Uniunea Scriitorilor din RPR, pe baza unui nou 
statut, Societatea Scriitorilor din România fuzionează cu Societatea Autorilor Dramatici şi 
cu Uniunea Scriitorilor Maghiari din România. Ia fiinţă UNIUNEA SCRIITORILOR DIN 
ROMÂNIA. Mihail Sadoveanu este ales preşedinte de onoare, iar Zaharia Stancu, preşedinte 
activ. La şedinţa de deschidere, în localul Institutului de Ştiinţe Juridico-Administrative, au 
asistat membri ai guvernului şi delegaţii scriitorilor din întreaga ţară. S-a votat noul statut. Din 
comitetul de conducere mai fac parte Mihai Beniuc, Al. Şahighian, M. Novicov, Eugen 
Jebeleanu, Liviu Bratoloveanu, Ruxandra Pallade. Societatea/Uniunea Scriitorilor din 
România numără 248 de scriitori – între care 25 de scriitoare. În 29 ianuarie, prin Decretul nr. 
31, se înfiinţează FONDUL LITERAR. Prin Decretul nr. 267 din 24 iunie 1949 Uniunea 
Scriitorilor e recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică.  

1949 – Iau fiinţă filiale la Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu, Arad, Oradea. 
FILIALA CLUJ a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (devenită Asociaţia Scriitorilor 
din Cluj, o vreme, apoi, din 1990, iarăşi Filială). Primul preşedinte / secretar a fost Nagy István. 
Au urmat Ion Brad, D.R. Popescu, Ion Vlad, Liviu Petrescu, Constantin Cubleşan, Irina Petraş. 
Secretariatul/contabilitatea au fost asigurate de Livia Eromnimon, Bajka Mária şi Maria Damian. 
Din 1984, de Doina Cetea. 

1949, decembrie-1954, ianuarie – apare la Cluj Almanahul literar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., Filiala Cluj, revistă lunară de cultură (continuat de Steaua). În redacţie, cu fluctuaţii: 
Miron Radu Paraschivescu, Geo Dumitrescu, A.E. Baconsky, Victor Felea, Cornel Regman, 
Aurel Rău, Ion Brad, I. Pervain, Ion Vlad, Mircea Zaciu, George Munteanu, Dimitrie 
Vatamaniuc, Aurel Gurghianu, Mircea Tomuş, Leonida Neamţu etc. În Cuvânt înainte se spune: 
„Părăsind vechea formulă a volumului antologic, filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor a hotărât 
editarea unei reviste lunare ale cărei pagini să fie deschise tuturor celor ce au simţit nevoia unei 
publicaţii literare în Ardeal.”  

 

1949-1953 – apare Irodalmi Almanah [Almanahul Literar]. 
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1949 – apare la Cluj Împreună – Almanah literar. Colaboratori: E. Isac, D. Micu, E. Jebeleanu, 
V. Felea, D. Mircea (în limba română şi maghiară). 

1949-1989 – apare la Cluj Dolgozó Nő [Femeia muncitoare]. Redactori: Berde Mária, Látó 
Anna, Orosz Irén, Erős Blanka, Turósné Jakab Irma. Colaboratori: Jordáki Lajos, Marton Lili, 
Asztalos István, Létay Lajos, Kányádi Sándor, Szilágyi Júlia, Erdélyi Lajos, Varró Ilona, Gy. 
Szabó Béla, Cseh Gusztáv, Vernes András ş.a. 

1950 – ia fiinţă Teatrul de păpuşi („PUCK”).  

1950 – ia fiinţă la Bucureşti Şcoala de literatură şi critică literară Mihai Eminescu.  

1951-1957 – apare la Bucureşti revista Tânărul scriitor, editată de Uniunea Scriitorilor. 

1952: se organizează Biblioteca Centrală de Stat a RPR. Pe lângă Comitetul pentru 
Aşezămintele Culturale se înființează o Comisie ştiințifico-consultativă pentru coordonarea 
activităţii bibliotecilor. Ia ființă Fondul de Stat al Cărţii, pentru înzestrarea bibliotecilor publice 
nou înfiinţate, pentru organizarea schimbului de cărţi între biblioteci şi trierea fondurilor de cărţi 
intrate în patrimoniul statului. 

1952, 1 septembrie – este inaugurată la Bucureşti Casa Scriitorilor. 

1953 – apare la Târgu Mureş revista literară lunară Igaz Szó, continuată de Látó. 

1954, 18 martie – apare la Bucureşti săptămânalul Gazeta literară, editat de Uniunea 
Scriitorilor. Redactor şef: Zaharia Stancu. 

1954, aprilie – apare la Cluj, continuând 
Almanahul literar, revista Steaua 
(https://revisteaua.ro/). Revistă a Uniunii 
Scriitorilor. Redactori şefi: A.E. Baconsky, apoi 
A. Rău (odată cu numărul 1/1959), Adrian 
Popescu (din 2001). Redactori, de-a lungul 
anilor: Iosif Pervain, Ion Brad, G. Munteanu, 
Cornel Regman, Virgil Ardeleanu, Victor Felea, 
Leonida Neamţu, Aurel Gurghianu, Aurel 
Şorobetea, Adrian Popescu, Petru Poantă, 
Eugen Uricaru, Virgil Mihaiu, Constantin 
Cubleşan, Ruxandra Cesereanu, Teodor Tihan 
etc. Colaboratori: I. Agârbiceanu, Emil Isac, 
Lucian Blaga, D. Ghişe etc. În perioada 1971–
1974 este bilunară. În conducere au avut loc 
puţine schimbări de-a lungul timpului (Victor 
Felea, Aurel Gurghianu, Dumitru Ghişe, Virgil 
Nistor, Dumitru Radu Popescu, Virgil Ardeleanu, 
Mircea Tomuş, Adrian Popescu, Viorel 
Cacoveanu, Constantin Cubleşan; Vasile 
Pop-Silaghi şi Octav Bour – cei doi graficieni), 
iar din colegiul redacţional au mai făcut parte, 
temporar, Octavian Fodor, Crişan Mircioiu, 
Dumitru Dumitraşcu, Hadrian Daicoviciu, Eta 
Boeriu, Leon Baconsky, Paul Sima, Ion Vlad, Ştefan Aug. Doinaş, Viorica Guy Marica, Valentin 
Taşcu, Caius Dragomir, V. Fanache, Petre Stoica, Camil Mureşan, Nicolae Şarambei, 
Gheorghe Apostu ş.a. Steaua a reprezentat un punct de referinţă şi de sprijin într-o perioadă 
culturală dominată de ideologia de partid, controlată de administraţia de stat. De pildă, în 1954 
lui Lucian Blaga i se publică fragmente din traducerea la Faust de Goethe. Apoi, în 1963–1964, 
aici apar mai întâi scrieri care îi redau circuitului literar pe V. Voiculescu, Ion Vinea, Lucian 
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Blaga ş.a. Prestigiul revistei a fost asigurat de o atitudine critică echilibrată, de o fundamentare 
estetică de tip academic.  

1956, 24 martie – are loc la Bucureşti Consfătuirea tinerilor scriitori din Republica Populară 
Română. Deschide lucrările M. Sadoveanu. 

1956, 18-23 iunie – Primul Congres al Uniunii Scriitorilor din Republica Populară 
Română. Mihail Sadoveanu e ales preşedinte, Mihai Beniuc prim-secretar. 

1956, iunie – se completează Legea proprietăţii literare şi artistice cu precizări despre 
moştenitori, contracte de editare, traduceri etc. Noua lege poartă semnătura lui Mihail 
Sadoveanu, vicepreşedinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale. 

1957, 10 februarie – apare la Cluj, 
săptămânal, revista Tribuna, editată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. 
Redactor şef: Ioanichie Olteanu, urmat de 
D. Mircea, D.R. Popescu, V. Sălăjan, 
Augustin Buzura, Ion Maxim-Danciu, 
Mircea Arman. Într-un Cuvânt de început, 
din 1957, se precizează: „Tribuna apare 
cu năzuinţa de a umple un gol în cultura 
noastră nouă […]. Apărând aici, în inima 
Transilvaniei, e de la sine înţeles că 
Tribuna va fi legată strâns de viaţa 
acestei regiuni. Dar se va feri să devină o 
revistă de provincie”. Pentru detalii la zi, 
vezi https://revistatribuna.ro/ 

1957 – se înfiinţează la Bucureşti Muzeul Literaturii Române. Primul director: Perpessicius. 

1958, iunie 15 – se înfiinţează Cenaclul literar „Andrei Mureşanu” din Vişeu de Sus, 
Maramureş sub conducerea prof. Ioan Georgeanu, avându-i ca membri pe Gavrilă Grad, Ioan 
Bănică, Dumitru Grad, Ioan Chiş. De-a lungul timpului, preşedinţi ai cenaclului au fost Iurii 
Pavliş, Ion Moise, Lupu Petrovan, Aurelian Antal (pictor), Gheorghe Ţiplea, Adrian Miholca şi 
Gavril Ciuban. Cenaclul organizează Festivaluri naţionale: Armonii de primăvară (din 1976) şi 
Zâmbete în prier (din 2002).  

1958, 15 iulie – apare la Bucureşti, în continuarea Tânărului scriitor, revista Luceafărul a USR. 

1962, 22-24 ianuarie – Conferinţa Uniunii Scriitorilor din România. Preşedinte devine Mihai 
Beniuc. Tudor Arghezi, preşedinte de onoare, Demostene Botez şi V.Em. Galan – 
vicepreşedinţi. 

1962-1990 – apare la München Revista scriitorilor români editată de Societatea Academică 
Română.. 

1964 – apare la Cluj Acta Musei Napocensis. Primul comitet de redacţie: C. Daicoviciu, P. 
Bunta, H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Ştefan Pascu, G.A. Protopopescu, I.I. 
Rusu, Bujor Surdu, L. Vajda. Director în 2000: Ioan Piso.  

1965 – 22–24 februarie. A treia Conferinţă pe ţară alege ca preşedinte pe Demostene Botez, 
preşedinte de onoare, Tudor Arghezi. Preşedinte executiv va fi Ion Pas. Pop Simion şi Zaharia 
Stancu sunt vicepreşedinţi. D.R. Popescu devine Secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj. 

1966 – apare la Braşov revista Astra.  

1966 – Demostene Botez demisionează. Comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor din 
România îl alege ca preşedinte interimar pe Zaharia Stancu, iar ca vicepreşedinte pe Létay Lajos.  
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1968, 14-16 noiembrie – Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din România alege ca 
preşedinte pe Zaharia Stancu, cinci vicepreşedinţi (Ştefan Bănulescu, Laurenţiu Fulga, Méliusz 
József, Marin Preda, Virgil Teodorescu) şi doi secretari (Georgeta Horodincă şi Szász János).  

1968, 10 octombrie – apare, în continuarea Gazetei literare, revista România literară. 
Redactor şef: Geo Dumitrescu. 

1968 – începe să apară anual Almanahul literar al Uniunii Scriitorilor. 

1968 – ia fiinţă, la Cluj, gruparea Echinox care editează revista cu acelaşi nume. Membrii 
fondatori: Marian Papahagi, Eugen Uricaru, Petru Poantă, Adrian Popescu, Horia Bădescu, 
Marcel Constantin Runcanu, Olimpia Radu, Dinu Flămând, Ion Pop, Ion Vartic, Peter Motzan, 
Franz Hodjak, Rostas Zoltan, Florin Creangă, Mircea Baciu, Ion Maxim Danciu, Vincenţiu Iluţiu, 
Virág Dénes, Gaal György etc. Un anume spirit echinoxist se perpetuează la promoţii succesive 
de studenţi până astăzi. La împlinirea 25 de ani de la apariţia revistei, Corin Braga, directorul 
publicaţiei, scrie: „În istoria literaturii noastre, Echinoxul nu va figura ca o grupare cu o poetică 
bine individualizată, ci ca o şcoală literară. Trăsăturile care asigură continuitatea în timp a 
revistei ar fi mai greu definibile ca un program literar, ele constituind mai degrabă o Geist, un 
spirit echinoxist, matrice formativă, un cadru, atât spiritual, cât şi «administrativ», de modelare 
intelectuală. Eficienţa «pedagogică» a acestei formule este probată de destinul ulterior al 
redactorilor, mulţi dintre aceştia devenind, în continuare, scriitori în toată puterea cuvîntului, ce 
«ocupă», în prezent, câteva din cele mai importante reviste din ţară, cu precădere în Ardeal” 
(Echinox, nr. 1-2-3,1994). „Aşadar, după 35 de ani, istoria literară înregistrează peste 230 de 
echinoxişti. [... ] Oricum, cifra e impresionantă, însă ea devine semnificativă dacă precizăm că 
echinoxiştii au publicat până în prezent peste o mie de cărţi: poezie, proză, dramaturgie, eseu şi 
critică literară, filosofie, istorie. Câteva sute dintre ele au primit diverse premii: ale Uniunii 
Scriitorilor, ale Academiei, ale unor saloane de edituri şi reviste. Majoritatea lor a avut un destin 
fericit în receptarea critică, mulţi autori figurând în prim-planul celor mai exigente sinteze ori 
antologii” (Petru Poantă, Efectul Echinox sau despre echilibru, 2003). „Echinoxismul e un 
însemn de nobleţe al unei tinereţi prelungite frumos sub semnul unei mai largi solidarităţi de 
spirit, încă netrădate.” (Ion Pop, „Echinox". Vocile poeziei). 

1968 – ia fiinţă la Beclean, din iniţiativa lui Aurel Podaru, Cenaclul „Grigore Silaşi”. Membri 
fondatori: Aurel Podaru, Ion Poenaru, Valer Bolog, Valer Oprişa, Maria Fărcaş, Ioan Mărginean, 
Liana Buligan, Nadejda Mihăilă, Traian Săsărman, Ioan Şandor şi alţii. Au aderat pe parcurs: 
Andrei Moldovan, Ioan Pintea, Nicolae Avram, Aurel Onişor, Liviu Dănilă, George Gavriluţiu, 
Valentin Falub. Îşi încetează activitatea după apariţia, la Dej, în 1982, a Cenaclului 
SAECULUM al tinerilor scriitori din Transilvania. 

1969, 3 ianuarie – Şedinţa plenară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România adoptă noul 
Statut. Conducerea USR este exercitată de Adunarea Generală convocată de Consiliul USR o 
dată la trei ani. Consiliul Uniunii este compus din 91 de membri, iar Biroul USR, din 27 de 
membri.  

1969 – e înfiinţată la Cluj Editura Dacia. Director: Alexandru Căprariu. 

1969-1973 – apare la Oradea Gaudeamus, revistă studenţească de cultură. 

1969-1972; 1981-1984 – apare la Baia Mare periodicul Nord.  

1969, 24 iunie – ia fiinţă Fondul Literar al USR, organul economic al instituţiei.  

1970 – ia fiinţă Cenaclul „George Coşbuc” din Bistriţa. A editat foaia Coşbuciana, apoi revista 
Minerva şi, pentru scurtă vreme, Mişcarea literară. 

1971, 25 august – are loc, la Mangalia, primul Simpozion al traducătorilor de literatură 
română de peste hotare. 

1972, 2 martie – se constituie Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. 
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1972, mai – apare la Sibiu revista Transilvania, serie nouă. Redactor şef: Mircea Tomuş. 
Revista îşi va face „din valorificarea creaţiei intelectuale, culturale, literare şi artistice sibiene axa 
de bază a activităţii sale”. Colaboratori: Mircea Braga, Eugen Onu, Ilie Guţan, G. Nistor, Pamfil 
Matei, Georg Scherg, Maria Fanache, Constantin Noica, Mircea Ivănescu, Rodica Braga, Mira 
Preda, D. Ciurezu, Ion Mircea, dar şi Romul Munteanu, Ion Vlad, Nicolae Balotă, Mircea Zaciu, 
Petru Poantă, Ion Vartic, Nicolae Manolescu, Al. Călinescu, Irina Petraş, Cornel Ungureanu, 
Mircea Anghelescu, Ovidiu Papadima, Mircea Muthu, Adrian Marino, Ion Pop, Dan C. 
Mihăilescu. Începând cu numărul 3/1990 periodicul are o nouă conducere, formată din Ion 
Mircea (redactor-şef) şi Mircea Ivănescu (secretar general de redacţie). În august 2000, Mircea 
Tomuş revine ca redactor-şef. Redactori: Vasile Avram, Adrian Iancu, Ioan Mariş, Radu Vancu, 
Ion M. Tomuş, Dragoş Varga-Santai. 

1972, 22-24 mai – Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor îl realege ca preşedinte pe 
Zaharia Stancu. Vicepreşedinţi: Laurenţiu Fulga, George Macovescu, Marin Preda, Sütö 
Andras, Virgil Teodorescu. Preşedinte de onoare: Victor Eftimiu.  

1973 – apare, la Bucureşti, revista trimestrială Cahiers roumains d’études littéraires. Redactori: 
Adrian Marino, Vasile Nicolescu, Romul Munteanu. 

1974 – ia fiinţă la Cluj-Napoca Cenaclul literar-artistic Octavian Goga al cadrelor didactice 
din judeţul Cluj. Cenaclul, condus de Persida Rugu şi Rodica Scutaru-Milaş, a editat mai 
multe volume. 

1975, 11 aprilie – după moartea lui Zaharia Stancu, Consiliul Uniunii Scriitorilor îl alege ca 
preşedinte pe Virgil Teodorescu.  

Iau fiinţă Asociaţii de scriitori la Braşov, Constanţa, Craiova, Sibiu.  

1975-1977 – conducerea Uniunii Scriitorilor este asigurată de Virgil Teodorescu (preşedinte) 
şi Laurenţiu Fulga (vicepreşedinte).  

1976, iunie – are loc ediţia a doua a Simpozionului traducătorilor de literatură română. 

1976-1989 – apare la Cluj, editat de revista Tribuna, Almanahul „Tribuna”. Redactor şef: D.R. 
Popescu, V. Sălăjan (din 1982).  

1977, mai – Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor din România îl alege preşedinte pe 
George Macovescu. Laurenţiu Fulga, vicepreşedinte.  

1980 – apare, la Cluj-Napoca, Librarul, „foaie volantă editată de Comitetul Sindical al 
Centrului de Librării Cluj”, 4 nr. în total (primele trei fiind şapirografiate). 

1982 – preşedintele Uniunii Scriitorilor din România este, două mandate, Dumitru Radu 
Popescu. Din 1984, vicepreşedinţi sunt Alexandru Balaci, George Bălăiţă, Domokos Geza, 
Constantin Ţoiu.  

1982 – Secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj – Ion Vlad. Un Documentar din 1987 arată 
structura: 115 titulari, 41 stagiari; 87 români, 68 maghiari, 1 ucrainean. 

1980-1986 – activează la Dej, apoi la Beclean Cenaclul SAECULUM al tinerilor scriitori din 
Transilvania. Spiritus rector: Radu Săplăcan. Lideri de opinie: Teohar Mihadaş, Ion Mureşan, 
Marius Lazăr, Cornel Cotuţiu, Olimpiu Nuşfelean, Aurel Podaru etc. În 2007, editează 
volumul Saeculum, dincolo de nostalgii. 

1982 – apare almanahul ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR DIN CLUJ „Clujul literar şi artistic”.  

1983 – la Clubul Institutului Agronomic din Cluj-Napoca, şi-a reluat activitatea Cenaclul 
„Octavian Goga” al studenţilor. A editat revista Orizonturi. În redacţie: Alexa Gavril Bâle, 
Horea Muntenus, Daniel Hoblea, Cristian Contraş, Cornel Buda, Nichita Adrian Oros etc.  

1988, aprilie – apare, la Cluj-Napoca, Ritmuri pioniereşti (un singur număr), revistă publicată 
sub egida Consiliului Judeţean Cluj al Organizaţiei Pionierilor. Fondator şi redactor-şef: Ilie Rad. 
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Colaborează: Adrian Marino (cu un articol despre filatelie), Dumitru Pop, Ionel Haiduc, Aurel 
Negucioiu, rectorul Universităţii ş.a. (I.R.) 

1989, iunie, Marea expoziție Centenar Mihai Eminescu organizată de Biblioteca Județeană în 
colaborare cu toate instituțiile de cultură clujene. În decembrie, în același loc, expoziția 
centenară Ion Creangă. 

1990, aprilie – Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor din România îl alege preşedinte pe 
Mircea Dinescu. Vicepreşedinţi: Laurenţiu Ulici şi Ştefan Bănulescu. După trei ani, Mircea 
Dinescu îşi întrerupe mandatul, rămânând preşedinte interimar Laurenţiu Ulici. Vicepreşedinţi: 
Florin Iaru (1995-1996) şi Eugen Uricaru (1997-2001). După moartea lui Laurenţiu Ulici, Eugen 
Uricaru asigură preşedinţia interimară.  

1990, mai – Secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj a USR – Liviu Petrescu. Pentru două 
mandate, până în 2000. În anii 1992-1993, cât timp e plecat în SUA, e interimar Mircea Opriță. 
Secretar adjunct: Szilágyi István. Membri: Vasile Igna, Mircea Opriță, Adrian Popescu, Balla 
Zsofia, Dávid Gyula, Ion Cocora, Király Lászlo. 

1990 – ia fiinţă Fundaţia Culturală Română cu filiale la Cluj (Centrul de Studii Transilvane) şi 
Iaşi.  

1990 – ia fiinţă Uniunea Vatra Românească Cluj. Preşedinte: Iustinian Petrescu; preşedinte 
de onoare: Crişan Mircioiu; vicepreşedinţi: Liviu Roman, Ioan Balotă, Cornel Tarba. 

1990 – apare la Cluj revista ABC – analiză, comentariu: revistă social-politică şi culturală. 
Director: Eugen Uricaru. Redactor şef: Tudor Dumitru Savu şi Nicolae Prelipceanu.  

1990-1999 – apare la Bistriţa revista Minerva, mensual de literatură şi artă cu cea mai mare 
durată de apariţie în ţinutul năsăudeano-bistriţean; sprijin financiar din partea Consiliului 
judeţean Bistriţa-Năsăud. În redacţie: Lucian Valea (iniţiatorul noii serii a Minervei), Ion Moise, 
Andrei Moldovan, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Liviu Bleoca, Adrian Dinu Rachieru, Aurel 
Podaru. Întâiul redactor-şef – Valentin Raus, căruia i-a urmat (din 1994) Cornel Cotuţiu. 
Colaboratori: Adrian Popescu, Vasile Igna, Mircea Opriţă, Radu Ţuculescu, Ion Mureşan, Radu 
Săplăcan, Alexandru Vlad, T. Tanco, Minerva Chira, V. Fanache, Ion Buzaşi, Dumitru Micu, 
Grupul de la Ploieşti, scriitori şi artişti plastici din zonă: Bistriţa, Beclean, Maieru, Sângeorz Băi, 
Năsăud ş.a.  

1990 – apare la Cluj săptămânalul Erdélyi hiradó. Redactor şef Molnos Lájos. 

1990 – apare Atlas Clujul liber: săptămânal independent. Directori: Valentin Taşcu, Nicolae 
Mocanu. Redactor şef: Vasile Radu (nr. 1-24) şi Gabriel Cojocaru (nr. 25-78).  

1990 – apare la Cluj-Napoca Családi Tükör: romániai magyar nők lapja. [Oglinda familiei. 
Revistă a femeilor maghiare din România], lunar. Redactori: Derzsi Elza, Fabian Magdolna, 
Jakab Márta etc. Continuă Dolgozó Nő [Femeia muncitoare], apărută între 1946 şi 1989.  

1990 – apare la Cluj-Napoca Ecran: revistă de publicitate şi cultură cinematografică editată de 
Direcţia reţelei cinematografice şi difuzării filmului din România. Redactor şef: Ion Noja, Colegiul 
redacţional: Corin Braga, Ruxandra Cesereanu ş.a. 

1990 – apare la Cluj revista Helikon (szépirodalmi hetilap) [Helicon. Săptămânal literar] 
Redactor şef: Szilágyi István. Continuă revista Utunk. Redactor şef adjunct: Királyi László. 

1990 – apare la Cluj Eşantion: Publicaţie periodică independentă. Red.: Rodica Scutaru Milaş 
(12 numere). 

1990 – apare la Cluj Gazeta de vineri: săptămânal independent. Fondator: Ion Noja. Colegiul 
redacţional: Irina Petraş, Gh. Cordoş, Petru Poantă, Vasile Sav, Corin Braga. 

1990 – apare Lectura – Buletin trimestrial editat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. 
Director: Traian Brad, apoi Doina Popa.  
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1990 – apare la Cluj Apostrof – revistă editată de Uniunea Scriitorilor şi de Fundaţia culturală 
Apostrof. Redactor şef: Marta Petreu. Redacţia: Liviu Maliţa, Ioan Milea, Ovidiu Pecican, 
Octavian Soviany, Ana Cornea, Horváth Sándor, Ştefan Borbély, Lukács József, Virgil Leon, 
Ştefan Melancu, Dora Pavel ş.a. Coordonatorul rubricii dosar: Ion Vartic. Pe lângă fundaţie, 
funcţionează editura Biblioteca Apostrof.  

1990, noiembrie – e fondată (de un grup de scriitori şi oameni de cultură clujeni: Diana Adamek, 
Horia Bădescu, Mariana Bojan, Mircea Borcilă, Traian Brad, Petre Bucşa, Virgil Bulat, Augustin 
Buzura, Ioana Bot, Ilie Călian, Tudor Cătineanu, Doina Cetea, Ion Cocora, Ion Cristofor, Mihai 
Dragolea, Dan Damaschin, Constantin Cubleşan, Victor Felea, Mircea Ghiţulescu, Bazil Gruia, 
Negoiţă Irimie, Vasile Igna, Mircea Muthu, Irina Petraş, Liviu Petrescu, Petru Poantă, Mircea 
Popa, Adrian Popescu, Mircea Opriţă, Aurel Rău, Tudor Dumitru Savu, Vasile Sălăjan, Radu 
Ţuculescu, Ion Vlad, Tudor Vlad, Grigore Zanc) SOCIETATEA CULTURALĂ „LUCIAN 
BLAGA”, organizatoare a Festivalului Internaţional Lucian Blaga şi editoare a Meridianului 
Lucian Blaga (13 volume). Preşedinţi, de-a lungul anilor, Liviu Petrescu, Horia Bădescu, Mircea 
Borcilă. Vicepreşedinţi: Irina Petraş, Tudor Cătineanu. Festivalul Internaţional Lucian Blaga are 
ediţii la Paris (Horia Bădescu) şi Chişinău (Virgil Bulat, Traian Brad).  

1990-1993 – apare la Cluj NU: revistă de atitudine şi cultură pentru tineret, săptămânal. 
Director: Liviu Man. Redactor şef: Alin Fumurescu.  

1990 – apare la Satu Mare revista Poesis. Editată de George Vulturescu, Gh. Glodeanu, Emil 
Matei şi Alexandru Pintescu. Publicaţia, ale cărei subtitluri sunt, succesiv, „Eseistică, poezie, 
cultură”, „Revistă de poezie”, nu are un articol-program. Organizează Zilele Poesis. 

1990 – apare la Sibiu revista Euphorion. Director de onoare: Ştefan Aug. Doinaş. 

1990 – e fondată editura clujeană Echinox. Urmează, una după alta, editurile Clusium, Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Biblioteca Apostrof, Tribuna, Limes, Eikon, Grinta, Polis, Idea Design & Print, 
Gloria, Kriterion, Tinivár, Presa Universitară Clujeană, Remus, Renaşterea, Risoprint, 
Cartimpex, Studia, Napoca-Star, Școala Ardeleană ş.a.m.d.  

1990 – ia fiinţă, la Baia Mare, Cenaclul Scriitorilor din Maramureş, continuând seria de 
dinainte de 1989 („Nord”, „Arta”, „Arhetip”). Activează pe lângă Asociaţia Scriitorilor Baia 
Mare coordonată de Săluc Horvat. 

1990-1994. – apare Mesagerul Transilvan: cotidian al Prefecturii judeţului Cluj. Director: 
Tudor Dumitru Savu. Redactor şef: nr. 1-10 – Petre Prunea; nr. 12-71 – Sorin Crişan; nr. 
72-213 – Ion Istrate.  

1991 – Prima ediţie a Salonului naţional de carte de la Cluj, organizat de Direcţia pentru 
Cultură (Inspectoratul pentru Cultură) a judeţului Cluj în colaborare cu Biblioteca Judeţeană 
„Octavian Goga” şi cu Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului 
Local Cluj-Napoca. 

1991 – apare Informaţia Cluj: publicaţie săptămânală. Redactor şef: Radu Munteanu. 
Redactor şef adjunct: Dan Comşa. Secretar general de redacţie: Adrian Chircă. Colaboratori: 
Viorel Dădulescu, Mircea Ambru, Pompiliu Manea, Radu Crişan, Stela Dolea, Ioan-Pavel 
Azap, Maria Rus, Ana Hăran ş.a. 

1991 – apare la Cluj Puntea U.D.M.R: Periodic al Uniunii Democrate a Maghiarilor din 
România. Redactor şef: Molnos Lájos. Secretar de redacţie: Asztalos Lájos. 

1991 – apare la Cluj Revue de Transylvanie editată de Fundaţia Culturală Română, Centrul 
de Studii Transilvane. Director fondator: Silviu Dragomir. 

1992 – apare revista Lettre internationale, editată de Fundaţia Culturală Română. 

1992-1999 – apare la Cluj-Napoca Excelsior – Revistă de aspiraţie şi cultură pentru 
învăţământul preuniversitar / editată de Şcoala nr. 11. Redactor şef: prof. Ilie Rad. 
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1992 – apare la Cluj Tribuna Ardealului, cotidian independent editat de Fundaţia Culturală 
„Tribuna Ardealului”. Redactor şef coordonator: Virgil Lazăr. Redactori şef: Radu Mareş, Ioan 
Muşlea.  

1992-1993 – apare THALIA: revista de teatru a Facultăţii de Litere Cluj. Animator: Maria Vodă 
Căpuşan. 

1992 – apare la Cluj Transylvanian Review, editată de Fundaţia Culturală Română, Centrul de 
Studii Transilvane. Colegiul redacţional: Tudor Vlad, Vasile Sălăjan, Vasile Grunea ş.a. 

1992 – apare Pagini transilvane: publicaţie culturală. Editată de revista Steaua şi redacţia 
Publicaţii pentru Străinătate. 

1993 – ia fiinţă la Cluj-Napoca Asociaţia Sindicală a Scriitorilor Clujeni (ASISC). Preşedinte: 
Mircea Opriţă. 

1993 – apare la Cluj-Napoca Új Ezred: közéleti, gazdasági, kulturális napilap [Nou mileniu. 
Jurnal social, economic şi cultural]. Redactor şef: Szőcs Géza. 

1993 – apare la Oradea revista Aurora, editată de Societatea Oamenilor de Ştiinţă şi a 
Scriitorilor din Bihor. Colegiul redacţional: Ioan Derşidan, Ioan Ţepelea, Ion Simuţ.  

1993-1996 – apare la Cluj Diákévkönyv [Anuar studenţesc]. Redactori: Bartha Zoltán şi Molnos 
Lájos. 

1994, 11 iulie – se înfiinţează Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO). 
Preşedinte: Ion Bogdan-Lefter. Printre membrii fondatori: Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, 
Mircea Cărtărescu, Ştefan Borbély, Magda Cârneci, Liviu Antonesei etc. 

1996 – apare Philobiblon: bulletin of the „L. Blaga” Central University Library. Buletin semestrial. 
Director: Doru Radosav. Redactor şef: Király V. István. 

1996, noiembrie – apare la Vişeu de Sus, Maramureş, lunarul Astra vişeuană, editat în 
colaborare cu Jurnalul de Sighet (redactor Nicolae Iuga). Redactor-şef: Marian Nicolae Tomi. 
Colaboratori: Lucian Perţa, Gavril Ciuban, Gavril Istrate, Valeriu Achim, Ion Ţelman, pictorul 
Alexandru Szabó ş.a.  

1996, mai – apare la Maieru, jud. Bistrița-Năsăud revista Cuibul visurilor (director: Sever 
Ursa, redactor-șef: Icu Crăciun); întâia revistă din mediul rural, după 1990, cu activitate 
neîntreruptă. Colaboratori: Gavril Istrate, Al. Husar, Mihaela Ursa, Virgil Rațiu, Menuț 
Maximinian, Al. C. Miloș, Aurel Podaru, Cornel Cotuțiu, Victor Știr, Gavril Moldovan, Leon 
Grapini, Ion Radu Zăgreanu ș. a. 

1997 – apare la Alba Iulia revista Discobolul. Director de onoare: Ion Pop. Redactor şef: Aurel 
Pantea. Articolul-program, Cuvinte de însoţire, semnat de Ion Pop, spune că Discobolul îşi 
propune „să fie o revistă neinhibată, curajoasă în dialogul ei creator, o publicaţie pentru oameni 
şi litere vii”. Colaboratori: Al. Cistelecan, Al. Vlad, Mihai Sin, Nicoleta Sălcudeanu, Ioan 
Moldovan, Traian Ştef, Ion Simuţ, Corin Braga, Augustin Pop, Călin Teutişan, Mircea Petean, 
Radu Ţuculescu, Mircea Popa, Octavian Schiau, Iacob Mârza, Ion Buzaşi. 

1998 – prima ediţie a Colocviilor de la Beclean. Iniţiatori: Aurel Podaru şi Sorin Gârjan. 

1998 – apare la Cluj-Napoca Cetatea Literară. Revistă lunară de cultură, literatură şi artă. 
Redactor şef: Dan Brudaşcu; redactor şef adjunct: Miron Scorobete; secretar general de 
redacţie: Ion Cristofor; redactor: Ovidiu Petca.  

1999, 1 mai – ia fiinţă Radio „Renaşterea”.  

1999 – după decesul lui Liviu Petrescu, preia funcția Constantin Cubleșan. Din comitet fac 
poarte: Petru Poantă, Valentin Tașcu, Király Lászlo, Zigmond István, Doina Cetea. 

1999, septembrie – ia fiinţă Clubul Saeculum Beclean, organizaţie nonguvernamentală, 
nonprofit şi apolitică, din iniţiativa unui grup de scriitori şi ziarişti locali, având ca membri 
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fondatori, printre alţii, pe: Olimpiu Nuşfelean, Aurel Podaru, Andrei Moldovan, Ioan Pintea, 
Flavia Poenar, Simona Konradi, Mircea Cupşa, Ion Radu Zăgreanu, Cornel Cotuţiu, Marin 
Popan, Vasile Cherhaţ, Ştefan Mihuţ, Gavril Mureşan, Valentin Falub, Anatol Rurac şi alţii. 
Preşedintele Clubului Saeculum: Aurel Podaru, secretar: Mircea Cupşa. Din 2002, Clubul 
Saeculum devine Asociaţia Culturală Clubul Saeculum, cu personalitate juridică şi cu editură 
proprie. Preşedinte şi secretar: aceiaşi. Asociaţia organizează anual: Colocviile de la Beclean 
(aflate la ediţia a X-a) şi Bunavestire ART (ediţia a VII-a).  

martie 1999 – apare, la Cluj-Napoca, revista Reporter, editată de Secţia de Jurnalism a 
Facultãţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universitãţii 
„Babeş-Bolyai”. Fondator şi redactor-şef: Ilie Rad. 

2001 – Adunarea generală a scriitorilor Filialei Cluj a USR îşi alege noul comitet. 
Secretar/Preşedinte: Constantin Cubleşan. 

2001 – Conferinţa Naţională a Scriitorilor îl alege ca preşedinte pe Eugen Uricaru. 
Vicepreşedinte: Nicolae Breban.  

2001, decembrie – are loc la filiala Cluj a USR simpozionul Postmodernismul şi noua critică. 
Se lansează volumul Panorama criticii literare româneşti. 1950-2000, al Irinei Petraş. 

2003, iunie – apare la Baia Mare Nord Literar, revistă de cultură editată de Asociaţia 
Scriitorilor Baia Mare, sub egida Consiliului Judeţean Maramureş. Iniţiator şi fondator: Săluc 
Horvat. Apare lunar. Colegiul de redacţie: Gheorghe Glodeanu – director; Săluc Horvat – 
director executiv; Augustin Cozmuţa – secretar general de redacţie; V. R. Ghenceanu, Ion M. 
Mihai, Daniela Sitar-Tăut – redactori; Augustin Botiş, Florica Bud, Ion Burnar, Gavril Ciuban, 
Nicolae Felecan, Victor Iancu, Marian Ilea, Nicolae Iuga, Ştefan Jurcă, Cornel Munteanu, 
Adrian Oţoiu, Gheorghe Pârja, Nicolae Scheianu, Echim Vancea – redactori asociaţi; Mircea 
Bochiş – prezentare artistică.  

2003 – Echinoxul aniversează 35 de ani de existenţă. GRUPAREA ECHINOX la acea dată: Marian 
PAPAHAGI, Ion POP, Ion VARTIC, Gheorghe Achim, Georg Aescht, Radu Afrim, Asztalos Ildikó, Eugen 
Axinte, Izabella Badiu, Mircea Baciu, Orlando Balaş, Silvia Balea, Balló Áron, Balogh András, Laura 
Ardelean, Cornel Ban, Iosefina Batto, Alexander Baumgarten, Nicolae Băciuţ, Eugen Băican, Marin Marian 
Bălaş, Alexa Gavril Bâle, Mihai Bărbulescu, Nicoleta Bechis, Beke Mihály András, Mircea Benţea, Mircea 
Berceanu, Mariana Bojan, Boér Géza, Iulian Boldea, Ştefan Borbély, Andaluna Borcilă, Ioana Bot, Ionel 
Bota, Anton-Florin Boţa, Corin Braga, François Bréda, Bretter Zoltán, Helmut Britz, Ion Bucşa, Laura Bucur, 
Ioan Buduca, Carmen Bujdei, Suzana Burlea, Radu Câmpeanu, Sanda Cârstina, Adriana Cean, Ioan 
Cercel, Ruxandra Cesereanu, Maria Cheţan, Dumitru Chioaru, Al. Cistelecan, Alex Cistelecan, Ioana 
Cistelecan, Aurel Codoban, Mircea Constantin, Mirel Constantin, Sanda Cordoş, Florin Creangă, Ion 
Cristofor, Ion Cristoiu, Csoma Enikő, Codruţa Cuc, Alina Cuceu, Dan Damaschin, Ştefan Damian, I. Maxim 
Danciu, Ştefan Dărăbuş, Radu Diaconescu, Nicolae Diaconu, Victor Dietrich, Roxana Din, Mihai Dragolea, 
Egyed Péter, Cristina Felea, Carmen Fenechiu, Raluca Filip, Dinu Flămând, Pop Flore, Claudia Fontu, 
Dayana Frăţilă, Daniela Fulga, Maria Elena Ganciu, Virginia Gheorghiu, Ovidiu Ghitta, Mircea Ghiţulescu, 
Alex Goldiş, Ioan Groşan, Gaál György, Anca Haţiegan, Constantin Hârlav, Brigitt Helmann, Heltai Peter, 
Ion Hirghiduş, Puiu Hiticaş, Hodor Adél, Dana Hedeş, Anton Horvath, Horváth István, Laura Husti-Radulet, 
Emil Hurezeanu, Vincenţiu Iluţiu, Al. Th. Ionescu, Marius Iosif, Tudor Iosifaru, Ariadna Ispravnicu, Józsa T. 
István, Anamaria Iuga, Ruxandra Ivăncescu, Kereskényi Sándor, Keszthelyi András, Bernd Kolf, Komáromi 
Béla, Kovács István, Eva László-Herbert, Marius Lazăr, Virgil Leon, Valentin Lepădatu, Lörincz Csaba, 
Magyari Tivadar, Liviu Maliţa, Ştefan Manasia, Călin Manilici, Ion Marcoş, Andrei Marga, Liviu Matei, Ştefan 
Melancu, Virgil Mihaiu, Anca Roxana Mihalache, Ciprian Mihali, Ioan Milea, Dan Mincan, Ion Mircea, Sorin 
Mitu, Gavril Moldovan, Ioan Moldovan, Peter Motzan, Cristina Müller, Mariana Müller, Ion Mureşan, Ovidiu 
Mureşan, Viorel Mureşan, Vasile Muscă, Mircea Muthu, Const. Mutică, Valentin Naumescu, Gabriel Năsui, 
Mihai Neamţu, Daniel Necşa, Néda Zoltán, Carmen Negulei, Alin Nemecz, Németi Rudolf, Ileana Olar, 
Letiţia Olariu, Nicolae Oprea, Aurel Pantea, Petronella Pantiş, Laura Pavel, Ovidiu Pecican, Ion Pecie, 
Gheorghe Perian, Cosmin Perţa, Lucian Perţa, Călin Petrar, Horia Petrea, Marta Petreu, Gabriel Petric, Al. 
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Pintescu, Petru Poantă, Virgil Podoabă, Horea Poenar, Gh. Pogan, Augustin Pop, Cristian Pop, Cristina 
Pop, Horia Pop, Ion Aurel Pop, Ioan Pop-Curseu, Ştefana Pop-Curşeu, Adrian Popescu, Ioan 
Peianov-Radin, Olimpia Radu, Ilie Radu-Nandra, Dan Raţiu, Stanca Rădan, Ionel Reghini, Vlad Roman, 
Rostás Zoltán, Marcel Constantin Runcanu, Tiberiu Rus, Ioana Sabău, Sántha Attila, Vasile Sav, Nicoleta 
Sălcudeanu, Constantin Săplăcan, Klaus Schneider, Maria Schullerus, Anton Seitz, Felicia Sicoe, Roxana 
Sicoe-Tirea, Ion Simuţ, Andrei Simut, Adrian Sîrbu, Arthur Şofalvi, Octavian Soviany, Werner Söllner, Adrian 
Suciu, Daniel Suciu, Szőcs Géza, Szőlősi Ingeborg, Dan Şăulean, Aurel Şorobetea, Traian Ştef, Lucian 
Ştefănescu, Cristina Tătaru, Thamó Csaba, Liliana Truţă, Adrian Tudurachi, George Ţâra, Radu G. Ţeposu, 
Aurora Ţeudan, Mircea Ţicudean, Ungváry-Zrínyi Imre, Ion Urcan, Eugen Uricaru, Luminiţa Urs, Carmen 
Varfalvi-Berinde, Paul Vasilescu, Diana Veza, Alexandru Vlad, Mircea Vlad, Marius Voinea, Andrei Zanca, 
Liviu Zăpîrţan.  

2003 – apare la Bistriţa Mişcarea literară, trimestrial; director – Olimpiu Nuşfelean, redactor-şef 
– Ioan Pintea. Revista a preluat numele revistei scoase de Liviu Rebreanu în 1924 la Bucureşti, 
care avea subtitlul Gazetă săptămânală de critică şi informaţie literară, artistică şi culturală. 

2005, 14 aprilie – Adunarea generală a Filialei Cluj a USR îşi alege noul comitet. Irina 
Petraş, preşedinte, Doina Cetea, Ruxandra Cesereanu, Mihai Dragolea, Sigmond Istvan, Ion 
Vartic – membri. Membri în Consiliu USR: Eugen Uricaru, Adrian Popescu, Doina Cetea, 
Constantin Cubleșan, Marta Petreu 

2005, iunie – Conferinţa Naţională a Scriitorilor îl alege ca preşedinte pe Nicolae Manolescu. 
Vicepreşedinte, Varujan Vosganian.  

 

 

  

Dávid Gyula, Selyem Zsuzsa, Demény Péter, Virgil Stanciu, Ioan Marinescu 
Ion Pop, Ion Vartic, Ion Simuţ, Mozes Atilla, Létay Lajos, Florentina Florescu etc. 
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EVENIMENTE LA ZI 2005-2019 
Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România 

 
Reproduc aici, foarte selectiv, evenimentele înregistrate pe site (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), zi de 
zi, an de an, la secţiunea Evenimente la zi. Sunt, cele mai multe, organizate de şi la Filiala Cluj a USR, dar 
se reţin şi alte evenimente culturale importante în care au fost implicaţi membri ai Filialei. 
 
În perioada 2005 - până în prezent, preşedinte al Filialei: Irina Petraş.  
 
Din Comitetul de conducere al Filialei au făcut parte, alături de președintă: 

în 2005-2009 – Doina Cetea, Ruxandra Cesereanu, Mihai Dragolea, Sigmond István, 
Ion Vartic. Marta Petreu – membră în Comitetul Director al USR.  

în 2009-2013 – Doina Cetea (vicepreşedinte), Ion Cristofor, Mihai Dragolea, Ovidiu 
Pecican, Ion Vartic, Karácsonyi Zsolt (Departamentul Minorități), Cornel Cotuţiu (Reprezentanţa 
Bistriţa-Năsăud), Gheorghe Pârja (Reprezentanţa Maramureş), George Vulturescu 
(Reprezentanţa Satu Mare). Membru în Comitetul Director: Adrian Popescu. Szilágyi István, în 
ambele legislaturi, pentru departamentul Minorităţi al USR. Din Consiliul USR au făcut parte: 
Irina Petraş, Doina Cetea, Constantin Cubleşan, Mircea Opriţă, Ovidiu Pecican, Marta Petreu, 
Adrian Popescu, Szilágyi István, George Vulturescu.  

în 2013-2018 – Doina Cetea, Ion Cristofor, Ovidiu Pecican, Adrian Popescu, 
reprezentant în Comitetul Director. Reprezentantul Filialei în Consiliul USR, alături de 
președinta Filialei: Ruxandra Cesereanu.  

în prezent – Doina Cetea, Ion Cristofor (reprezentant al Filialei în Comitetul Director), 
Ovidiu Pecican (membru în Consiliul USR, alături de președintă), Adrian Popescu. La 
Reprezentanța Bistrița-Năsăud, noul responsabil este Icu Crăciun 
 

 

 

  

 
Mircea Petean, Irina Petraş, Constantin Cubleşan, Ion Mureşan, George Vulturescu, 

Petru Poantă, Gheorghe Glodeanu, Mircea Muthu, Mihai Dragolea (mai, 2006) 
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 2005
15 ianuarie – Recital Sub semnul lui Eminescu 

18 februarie – Satu Mare şi 4 mai – Baia Mare: Colocviul: „Literatura în Nord-Vest. Revistele Poesis şi Nord 
Literar”  

15 martie – Masa rotundă a Cercului de studii Eranos pe marginea Jurnalului Ioanei Em. Petrescu (Ion Vlad, 
Mircea Borcilă, Ion Pop, Ioana Bot, Ştefan Borbély, Sanda Cordoş) 

aprilie – Alegeri al Filiala Cluj. Irina Petraş devine preşedintă (prima femeie preşedintă din istoria USR) 

6-7 mai – Festivalul Internaţional Lucian Blaga – 110 ani de la naşterea Poetului.  

7 mai – TVR Cultural: 75 minute despre Lucian Blaga. Moderator: Ioana Drăgan. Au participat: Irina Petraş, 
Marta Petreu, Aurel Codoban.  

20 mai – evocare Páskándi Géza (1933-1995) şi colecţia „Forrás” – cu participarea unor scriitori maghiari 
din ţară şi din Ungaria.  

20-21 mai – Colocviu internaţional Centenar Attila Jozsef (Egyed Emese, Gyímesi Éva, Balázs Imre József, 
Horvát Andor etc.)  

23 mai – Prezentarea volumului Poeţii Stelei la Biblioteca Alessandrina din Roma (Ştefan Damian) 

25 mai – masă rotundă în cadrul programului NEC Link (Sanda Cordoş, Liviu Maliţa, Ovidiu Pecican, 
Ruxandra Cesereanu, Ioana Bot)  

25 iunie – Întâlnire cu scriitori italieni (în colaborare cu Centrul Cultural Italian). Au participat Ioana Bot, 
Gabriela Lungu, Irina Petraş.  

iunie – Pe urmele lui Bulgakov: expediţie la Moscova a scriitorilor Marta Petreu, Ruxandra Cesereanu, 
Virgil Mihaiu, Corin Braga. 

30 iunie-2 iulie – Zilele culturale „POESIS”, editia a XV-a, Satu Mare (George Vulturescu, Ion Mureşan, 
Ioan Moldovan, Echim Vancea, Ion Baiaş etc.)  

15-16 iulie – Colocviul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (Mircea Muthu, Ioana 
Bot, Corin Braga)  

22 iulie: Întâlnirea de vară a scriitorilor clujeni.  

23 septembrie – Imaginea evreului în cultura română – lansarea versiunii în limba maghiară a cărţii lui 
Andrei Oişteanu. Au participat: autorul, Paul Cornea, Gyémánt László, Ştefan Borbély, Irina Petraş, 
Teodor Tanco, Mircea Popa, Mihaela Gligor etc. 

23 noiembrie – GReST/Grupul de Reflecţie despre Starea Teoriei; dezbatere pe marginea volumului lui 
Wolf Lepenies, Ascensiunea şi declinul intelectualilor în Europa (trad. Ioana Bot şi Anca Neamţu).  

12-13 octombrie – Colocviul internaţional George Bariţ (coord. Maria Vodă-Căpuşan)  

12 octombrie – masă rotundă Restituirile între istorie şi literatură (Ioana Bot)  

25-26 octombrie – Zilele revistei Magyar Napló din Budapesta (parteneriat cultural cu revista Tribuna). 

15 noiembrie – Programul Les Belles Etrangères, Franţa. Printre cei 12 scriitori români selectionaţi pentru 
a se întâlni cu publicul francez, clujenii: Letiţia Ilea, Ion Mureşan, Marta Petreu.  

16 noiembrie – deschiderea Salonului Editurilor Transilvane (co-organizator: Filiala Cluj a Uniunii 
Scriitorilor).  

17 noiembrie – începe seria de Lecturi publice Scriitorul şi cititorii săi.  

17 noiembrie – Lansarea dicţionarului ilustrat Clujul literar. 1900-2005 (alcătuit de Irina Petraş). Lansarea 
volumului Meridian Blaga 5 (tom I – Literatura; tom II – Filosofie).  

22 noiembrie – Reuniunea scriitoarelor clujene. Conferinţă: Mihaela Ursa. Discuţii: Ruxandra Cesereanu, 
Sanda Cordoş, Oana Pughineanu, Diana Adamek, Doina Cetea, Elena Abrudan, Ioana Bot, Rodica 
Marian, Irina Petraş, Sanda Tomescu etc.  

6 decembrie – Lansarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro). Organizat şi administrat de 
Irina Petraş. 

6 decembrie – Nicolae Breban, doctor honoris causa la Universitatea „Vasile Goldiş” Filiala Satu Mare. 
Laudatio şi comunicări – Gheorghe Glodeanu, George Vulturescu, Victor Iancu.  



256 

9 decembrie – are loc la sediul Colegiului Noua Europă din Bucureşti lansarea proiectului unui volum 
colectiv dedicat Istoriei politice a literaturii române. Coordonatorii proiectului: Mircea Anghelescu, Ioana 
Bot, Dan C. Mihăilescu şi Ştefan Borbély. 

13 decembrie – Reuniunea de iarnă a scriitorilor clujeni.  

 

  2006
15 ianuarie – Simpozion Eminescu.  

21 ianuarie – Parteneri. Dialog despre vecinătate/Felek. Dialógus a szomszédságról la Facultatea de 
Litere. Au conferenţiat Thomka Beáta (Universitatea din Pécs), Marta Petreu, Adrian Popescu. 
Discuţii (moderator: György Péter, Universitatea ELTE, Budapesta): Margócsy István 
(Universitatea ELTE Budapesta), Orbán Jolán (Universitatea din Pécs), Niedermüller Péter 
(Universitatea Humboldt, Berlin), Szilágyi István (revista Helikon), Molnos Lajos (Editura Tinivár, 
coordonator al antologiei bilingve Un pahar cu lumină/Pohárnyi fény. Poeţi contemporani clujeni, 
2005), Egyed Péter, Berszán István, Balázs Imre József, Szabó Levente (UBB)  

27 ianuarie – Lansare de carte: Nuvele norvegiene (trad. Sanda Tomescu-Baciu), în prezenţa 
ambasadorului Norvegiei la Bucureşti, domnul Leif Arne Ulland. Au vorbit Irina Petraş, Sanda 
Tomescu-Baciu, Andrei Marga.  

28 ianuarie – Consfătuirea judeţeană a Cenaclurilor literare, la Mânăstirea Nicula şi la Gherla.  

31 ianuarie – lansarea la Cluj a Istoriei literaturii române contemporane. 1941-2000, semnată de Alex 
Ştefănescu. Au prezentat: Irina Petraş, Marta Petreu, Ilie Rad.  

15 februarie – Conferinţa profesorului Basarab Nicolescu despre Imaginaţie, imaginar, imaginal. 
Perspective transdisciplinare.  

21 februarie – dezbatere Istoria politică a literaturii române (moderatori: Ioana Bot, Ştefan Borbély)  

28 februarie – seara literară la Institutul Cultural Român din Budapesta: Literatura în schimbare. Ce 
ducem în secolul XXI? Participanţi: Valentin Taşcu, Farkas Jenő, Bágyoni-Szabó István. 
Moderator: Mircea Opriţă, directorul Centrului.  

februarie – la Bistriţa, prima Reuniune de la Cenaculum, patronată de revista Mişcarea literară. Au 
citit: Olimpiu Nuşfelean, Nicolae Avram şi Nicolae Bosbiciu. Au fost lansate volume de Ioan 
Pintea, Icu Crăciun, Aurel Podaru şi Nicolae Bosbiciu.  

9 martie, ora 12 – „Întâlnire cu poezia”. Tineri poeţi clujeni. Eveniment organizat sub semnul Primăverii 
poeţilor – „Le Printemps des Poètes”.  

14 martie – întâlnire cu Anna Moï, scriitoare vietnameză care trăieşte în Franţa. În colaborare cu 
Centrul Cultural Francez.  

21 martie – Adunarea generală a scriitorilor clujeni. Reuniunea de primăvară  

23 martie – „Autografe pe apa unui râu”. 125 de ani de la naşterea lui Octavian Goga. Spectacol cu 
public organizat de Biblioteca Judeţeană „O. Goga” la Studioul Teritorial de Radio Cluj. 
Producători: Cornel Udrea, Doina Popa. Participă Gh. I. Bodea, acad. Camil Mureşan, scriitorii 
Aurel Rău, V. Fanache, Adrian Popescu, Ion Mureşan, Mircea Petean, Ilie Rad. 

31 martie – Zilele francofoniei: moderator Rodica Lascu-Pop (lansarea colecţiei belgica.ro).  

2 aprilie – Ziua internaţională a cărţii pentru copii.  

6 aprilie ora 14 – se iniţiază „Întâlnirile de la Filo”. Invitate: Marta Petreu şi Ruxandra Cesereanu.  

6 aprilie – la Cercul de studii ERANOS (coordonat de Ştefan Borbély), o întâlnire cu prozatoarea 
Florina Ilis. 

4-6 mai – Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”.  

5-6 mai – Zilele revistelor de cultură din Transilvania şi Banat, editia a 6-a, la Mediaş. 
Simpozion: Conceptul de generaţie în literatura română. Concursul Naţional de Poezie „Aron 
Cotruş”.  

8 mai – Întâlnire cu scriitorul belgian Paul Edmond, invitat al Centrului de studii belgiene.  

10 mai – Lansarea revistei de cultură Verso. Componenţa redacţiei: Ion Mureşan, Ovidiu Pecican, 
Alexandru Vlad, Alex. Cistelecan, Alex Goldiş, Adriana Stan, Mihai-Vlad Guţă, Graţian Cormoş.  
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22-23 mai – un grup de scriitori bistriţeni invitaţi la Centrul Cultural Român de la Budapesta: Olimpiu 
Nuşfelean, Ion Moise, Ioan Pintea, Mircea Măluţ, Aurel Podaru, Cornel Cotuţiu şi Andrei Moldovan. 
Lansarea antologiei bilingve, româno-maghiare a scriitorilor din Bistriţa-Năsăud: Un copac de sunete.  

23 mai – Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor  

24 mai – Deschiderea târgului de carte Gaudeamus. Preşedintele ediţiei: Ion Mureşan.  

25-27 mai – la Satu Mare – Zilele Culturale Poesis – editia a XVI-a.  

8 iunie – Membrii Comitetului filialei clujene a USR (Irina Petraş, Constantin Cubleşan, Doina Cetea, Mihai 
Dragolea) oaspeţi ai Mitropolitului Bartolomeu – scriitorul Valeriu Anania – la reşedinţa sa de la Nicula.  

9 iunie – HOMO ERRANS. Passaggi, erranze, nomadi: membri ai Centrului de Cercetare a Imaginarului din 
Cluj, Corin Braga, Ruxandra Cesereanu, Sanda Cordoş, Ştefan Borbély şi Carmen Borbély, au 
participat la Roma, la Accademia di Romania, la un colocviu pe tema călătoriilor şi a rătăcirii.  

15 iunie – Convorbirile de la Cluj (organizate de Catedra de Jurnalism a Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicǎrii) l-au avut ca invitat pe Mircea Toma (au mai fost invitaţi în cadrul 
acestui proiect: Horia-Roman Patapievici, Octavian Paler, Cornel Nistorescu, Alex. Ştefǎnescu, Cristian 
Tudor Popescu, Stelian Tănase, Adelin Petrişor, Mihai Coman ş.a.) 

16 iunie – a vizitat Filiala delegaţia revistei şi editurii Magyar Napló din Budapesta, invitată a revistei Tribuna.  

20 iunie – a avut loc la Bucureşti Conferinţa de presă a USR cu tema „Uniunea Scriitorilor – un an cu o nouă 
echipă”.  

22 iunie – Colocviile de la Beclean, ediţia a VIII-a: „A fi scriitor în zilele noastre”. Oaspete de onoare: Gh. 
Grigurcu. Moderator: Laszlo Alexandru. Organizator principal: Clubul Saeculum (Aurel Podaru) 

23-24 iunie – Baia Mare. Colocviile de literatură, ed. a V-a. Zilele revistei Nord Literar, ed. I (3 ani de la 
apariţie).  

29 iunie – Reuniunea de vară a scriitorilor clujeni. Lansarea cărţii experimentale Sadovaia 302 bis semnată 
de Ruxandra Cesereanu, Marta Petreu, Corin Braga, Virgil Mihaiu, Ovidiu Pecican şi Ion Vartic.  

18 octombrie – Lansarea Almanahului literar Cuvinte (coord. Irina Petraş), la Teatrul Naţional. Au fost 
prezenţi circa 200 de scriitori din tot Ardealul. Lansarea celor trei volume câştigătoare ale Concursului 
de debut al Filialei Cluj, Colecţia „Biblioteca tânărului scriitor”. Autori: Laura Husti-Răduleţ, Adrian 
Tudurachi, Oana Pughineanu. Reuniunea de toamnă a scriitorilor clujeni. 

24 octombrie – Lansarea Dicţionarului biografic al literaturii române. Autor: Aurel Sasu. Prezinta Irina Petraş, 
Ştefan Borbely, Lucian Pricop. 

25 octombrie – la PEN clubul belgian, Horia Bădescu şi-a lansat noua sa carte Un jour entier apărută la 
Arbre à paroles. Au fost prezenţi: Luc Norin, Philippe Jones, Jean-Luc Wauthier etc. 

29-30 octombrie – Zilele revistei Tribuna. Dezbateri pe teme de literatură contemporană, recitaluri de poezie, 
mese rotunde. Au participat Ion Maxim Danciu, Ştefan Manasia, Ruxandra Cesereanu, Ion Cocora, 
Bogdan Creţu, Claudiu Komartin, Oana Pughineanu, Dan Coman, Irina Petraş etc. 

8-10 noiembrie – Simpozionul internaţional Noi studii ale avangardei. Au fost prezenţi: Ion Pop, Ştefan 
Borbély, Marin Mincu.  

16-19 noiembrie – Salonul editurilor ardelene la Expo Transilvania. Parteneri: Filiala Cluj a USR, Societatea 
Culturală „Lucian Blaga”.  

16-19 noiembrie – simpozion Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba Română „Ioana Em. Petrescu” 
(ANPRO); la manifestări au participat: Paul Cornea, Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Ioana Bot, 
Mihai Dragolea, Irina Petraş etc. 

16 noiembrie – Întâlnirile de la FILO: Simona Popescu şi Ion Bogdan Lefter au vorbit despre Condiţia 
scriitorului azi. 

17 noiembrie – deschiderea festivă a Serilor de poezie de la COLA (Casa Oamenilor de Literatură și Artă).  

23 noiembrie – turneu de lansare a Almanahului literar Cuvinte. Prima etapă: Bistriţa (Colegiul Naţional Liviu 
Rebreanu, cu participanţi ai Colegiului Andrei Mureşanu) şi Beclean (întâlnire cu elevi şi cu membrii 
cenaclului Cenaculum). Au participat, de la Cluj, Irina Petraş, Doina Cetea, Mihai Dragolea. De la 
Bistriţa şi Beclean: Andrei Moldovan, Maria Olteanu, Olimpiu Nuşfelean, Aurel Podaru, Ioan Pintea, 
Cornel Cotuţiu, Gavril Moldovan, Alexandru Cristian Miloş, Virgil Raţiu, N. Bosbiciu. 

23-24 noiembrie – Centenar Ibsen. Au fost prezenţi ambasadorul Norvegiei, domnul Leif Arne Ulland, şi 
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Andrei Marga. Numărul special Ibsen al revistei Studia a fost prezentat de Sanda Tomescu-Baciu (edit.) 
şi de Mircea Muthu.  

24 noiembrie – Cercul de studii Eranos a găzduit o discuţie despre CNSAS văzut din interior. 

27 noiembrie – se iniţiază Proiectul Scriitori clujeni la Catedra de Jurnalism, organizat în colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj. 

1 Decembrie – Lansarea Almanahului literar Cuvinte în Sala de sticlă a Primăriei.  

12 decembrie – acţiune comună cu Centrul cultural german. Întâlnire cu scriitoarea Sybille Lewetscharoff. 

18 decembrie – Program de Crăciun organizat de Centrul Cultural Italian în colaborare cu Muzeul etnografic. 
Cântă corul Voci transilvane. Solistă: mezzosoprana Lavinia Bocu. Citesc poeme legate de Italia: Adrian 
Grănescu, Mircea Petean, Adrian Popescu.  

20 decembrie – Reuniunea de iarnă a scriitorilor clujeni. Daruri de Crăciun pentru copiii scriitorilor.  

 

2007 
15 ianuarie – Masa rotundă EMINESCU, azi. Participă scriitorii: Rodica Marian, Călin Teutişan, Ioana Both. 

Inaugurarea antologiei Poeţi clujeni de ziua lui Eminescu pe site-ul Filialei clujene a USR. Moderator: 
Irina Petraş.  

15 ianuarie – lui Adrian Popescu i s-a decernat Premiul naţional de poezie, opera omnia, la cea de-a 16-a 
ediţie a Concursului de Poezie Mihai Eminescu de la Botoşani.  

2 februarie – Simpozion Principiile criticii lovinesciene. Au vorbit: Ion Simuţ, Aurel Sasu, Ştefan Borbely, 
Marta Petreu, Ion Pop, Marius Jucan, Irina Petraş, Mircea Popa. 

7 februarie – conferinţa Liminalitate şi hibriditate: perspective culturale susţinută de Dr. Madeleine Schechter 
din Tel Aviv, Israel.  

9 februarie – Apostrof la numărul 200; au vorbit Marta Petreu, Ruxandra Cesereanu, Ovidiu Pecican, Liviu 
Maliţa, Sanda Cordoş, Irina Petraş, Ştefan Borbély etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apostrof 200 – Irina Petraş, Horváth Sándor, Marta Petreu, Maria Dulcă 
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16 februarie – debutează Programul Scriitorul şi criticii săi la Colegiul Naţional Gh. Şincai. 

18-23 februarie – Târgul de carte de la Ierusalim. Florina Ilis îşi lansează varianta în ebraică a Cruciadei copiilor.  

23 februarie – la Târnăveni, are loc cea de a II-a ediţie a manifestării Noaptea devoratorilor de poezie 
(Răzvan Ducan). 

2 martie – întâlnire la Filiala Cluj a USR cu prozatorul maghiar Attila Bartis, cu prilejul apariţiei în limba 
română a romanului său Tihna (trad. Anamaria Pop). Prezintă: Irina Petraş, Horea Poenar, Lucian 
Pricop, Ştefan Manasia, Claudiu Groza, Emma Moldovan.  

9 martie – Centenar Mircea Eliade. Simpozionul, la care participă Marta Petreu, Gheorghe Glodeanu, Ştefan 
Borbély, Mihaela Gligor, dar şi, indirect, Mac L. Ricketts şi Ştefan J. Fay, va fi urmat de proiecţia filmului 
Mircea Eliade şi redescoperirea sacrului realizat de Paul Barbăneagră şi de Ştefan de Fay (imaginea).  

12 martie – Mircea Opriţă şi Mircea Petean, invitaţii Institutului Cultural Român de la Budapesta la masa 
rotundă cu tema Când e literatura pe val? Drumul de la bibliotecă la discotecă.  

13 martie – Întâlnire, la sediul Filialei, cu ambasadorul Azerbaidjanului la Bucureşti, domnul Eldar Hassanov. 

14 martie – Întâlnire la sediul Filialei cu scriitorul francez Jacques Jouet (n. 1947), membru Oulipo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle fondé par François Le Lionnais et Raymond Queneau) din 1982. Volumul său 
Poèmes de métro a apărut la editura Biblioteca Apostrof (trad. Letiţia Ilea), în 2006.  

15 martie – Întâlnire la sediul Filialei cu scriitorul tunisian Moncef Ghachem, invitat al Centrului Cultural 
Francez.  

19 martie – în colaborare cu Amfiteatrul Cultural Clujean al UBB, Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor organizează 
dezbaterea Ştiinţa dicţionarului la români (pornind de la ancheta găzduită în mai multe numere 
consecutive ale revistei Tribuna).  

21 martie – Ziua Poeziei. Eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj în colaborare cu Centrul 
Cultural Italian la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Recital de poezie italiană şi română (invitaţi: Ruxandra 
Cesereanu, Ion Mureşan, Marcel Mureşeanu, Horia Bădescu). Moderator: Flavia Teoc.  

28 martie – 1 aprilie – Caravana Gaudeamus. Târg de carte ediţia a 8-a în organizarea Radiodifuziunii 
Române. Preşedinte de onoare: Irina Petraş.  

29 martie, la Beclean – BunavestireART editia a VI-a, organizată de Clubul Saeculum Beclean în colaborare 
cu Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, sub auspiciile Uniunii Scriitorilor – Filiala Cluj.  

20 aprilie ora. 17.00 – la Amfiteatrul Cultural Clujean, dezbaterea Cărţi româneşti, cărţi europene. Participă: 
Sanda Cordoş, Doru Pop, Ioana Both.  

3-4 mai – Colocviul Naţional al tinerilor scriitori, ediţia a doua, clujeană. Ediţia e ilustrată de Caietele 
Colocviului, un mic dicţionar de literatură tânără, şi de Literatură tânără 2007, o antologie a tinerilor 
scriitori (350 pag.) participanţi la Colocviu (alcătuite de Irina Petraș).  

3-5 mai – Festivalul Internaţional Lucian Blaga (vezi www.societateablaga.ro)  

10 mai – Întâlnire, la sediul Filialei, cu scriitoarea senegaleză Fatou Diome. 

30 mai – Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor filialei clujene a USR. Generaţia 70 împlineşte 60 de ani 
(invitaţi: Doina Modola, Vasile Sălăjan, Cornel Udrea, Petru Poantă, Adrian Popescu, Mariana Bojan, 
Dinu Flămând, Traian Vedinaş, Ioan Burnar, Irina Petraş, Eugen Uricaru, Ion Mircea etc.). Premiile 
Filialei Cluj a USR pe 2006.  

2-7 iunie – Universitatea Calabreza din Cosenza îi are ca invitaţi, în cadrul zilelor consacrate Mitocriticii şi 
Imaginarului fantastic, pe scriitorii clujeni Ruxandra Cesereanu, Laura Pavel, Corin Braga şi Călin 
Teutişan.  

7 iunie ora 10 – Colocviile de la Beclean: Mircea Eliade în conştiinţa noastră. Moderator: Ovidiu Pecican. 
Coordonator program: Aurel Podaru. 

14-15 iunie –la Botoşani şi Ipoteşti, cel de-al doilea Congres Naţional de Poezie. Tema: Poezia română în 
contextul poeziei celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene. Ion Pop a fost preşedintele Congresului 
Naţional de Poezie. Au participat „clujenii” George Vulturescu, Ion Mureşan, Lucia Dărămuş. Premiul 
Congresului Naţional de Poezie a fost acordat poetului Ion Mureşan.  

15 iunie – Aniversarea la Beclean a Cenaclului Saeculum.  

26 iunie – Lansarea revistei de cultură şi spiritualitate românească TABOR. Au vorbit Î.P.S. Bartolomeu 
Anania, Nicolae Bocşan, Mircea Muthu, Aurel Sasu, Ioan Chirilă etc. 
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3 iulie – Seară literară bilingvă organizată în colaborare cu Centrul Cultural German. Întâlnire cu scriitoarea 
Tanja Duckers. Moderatori: Agnes Simon şi Aurel Codoban. 

5 iulie – Lansarea volumului Literatură tânără 2007, la sediul Filialei. Cu acelaşi prilej, Concurs de ficţiune 
gastronomică.  

13-14 iulie, Sibiu – Colocviul anual al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România a premiat 
şi cărţi semnate de clujenii Ioana Bot, Ion Pop şi Adrian Tudurachi. 

1 septembrie – Concursul de proză şi eseu PAVEL DAN 2007 (la centenarul naşterii) 

14 septembrie – Poesis 200 (la sediul Filialei) 

20-22 septembrie – ZILELE CULTURALE POESIS (Satu Mare). Premiile Poesis: Marin Mincu, Şerban 
Foarţă, Ioan Es. Pop, Irina Petraş, Ion Mircea, Iolanda Malamen, Valeriu Matei, Liviu Ioan Stoiciu, 
Dan Mircea Cipariu, Slavomir Gvozdenovici, Lucian Alexiu. 

12-14 octombrie – ediţia a XXIII-a a Festivalului naţional de poezie „George Coşbuc”, Bistriţa 

18 octombrie – la Asociaţia Culturală Clubul Saeculum Beclean, simpozion Pavel Dan.  

21 octombrie – Concurs Naţional de Poezie Octavian Goga, Muzeul Ciucea.  

19-28 octombrie – 10 ani de insomnia, 10 zile de inspiratio. La Cafe INSOMNIA (strada Universităţii nr. 
2). În program, scriitorii clujeni Szántai János, Francois Bréda, Karácsonyi Zsolt, Vasile Muscă, Ion 
Mureşan, Mircea Petean etc.  

14 noiembrie, la Muzeul de artă – India şi Eliade. Note de călătorie în imagini. Au vorbit: Mihaela Gligor, 
Ştefan Borbély, Gheorghe Stratan, Traian Penciuc.  

15 noiembrie, Turda – Concursul Naţional de Poezie Aurel Dragoş-Munteanu. Juriul: Irina Petraş, Ion 
Mureşan, Ioan Pavel Azap, Claudiu Groza. 

23-25 noiembrie – Saloanele „Liviu Rebreanu”. Ediţia a XXVI-a a Festivalului Naţional de Proză „Liviu 
Rebreanu”, Bistriţa.  

5-8 decembrie – Salonul Cărţii Transilvane, la Casa de Cultură a Studenţilor.  

13 decembrie – Zilele Prozei Clujene – ediţia I: Lansarea antologiei bilingve (română/maghiară) Lumea 
fără mine/A világ nélkülem. Prozatori clujeni contemporani. (Redactor: Molnos Lajos, lector: Irina 
Petraş) Premiul „Pavel Dan” pentru cea mai bună proză în limba română şi Premiul „Kós Károly” 
pentru cea mai bună proză în limba maghiară. Lansarea unui volum de proză inedită Ion 
Agârbiceanu (125 de ani de la naştere). Reuniunea de toamnă/iarnă a scriitorilor clujeni. 

 

2008 
15 ianuarie – lansarea plachetei bilingve (română/maghiară) Mihai Eminescu 12 poeme pentru minte, inimă 

şi literatură, distribuire gratuită de plachete şi semne de carte la statuia Poetului. 

30 ianuarie – la sediul Filialei USR, dublă lansare de carte. Diana Adamek: Vasco da Gama navighează 
şi Melancolii portugheze. Cărţile vor fi prezentate de Irina Petraş, Ion Vartic şi Alex. Goldiş. 

31 ianuarie, la cafeneaua Insomnia (str. Universităţii nr. 2) va debuta un proiect al USR Filiala Cluj în 
colaborare cu Cafeneaua mai sus pomenită. Serile de literatură vor avea loc în ultima joi a fiecărei 
luni, de la ora 18. Scriitorii clujeni vor citi din opera lor şi vor răspunde întrebărilor celor prezenţi. 
Uneori, literatura va dialoga şi cu alte arte. În această primă seară, Ion Mureşan şi Mihai Goţiu vă 
invită la un duel. 

joi 14 februarie – la Polul cultural, lansarea noilor cărţi ale scriitorilor Rodica Scutaru-Milaş şi Iulian 
Dămăcuş. Au vorbit Mariana Enache, Ion Mureşan, Irina Petraş, Ioan Negru, Luigi Bambulea. 

miercuri 20 februarie, în sala de şedinţe a Filialei, colocviul Ce s-a întâmplat cu literatura română în 
postcomunism. Participă: Irina Petraş, Ruxandra Cesereanu, Mihai Dragolea, Ion Pop, Alex Goldiş, 
Constantin Cubleşan şi Ion Simuţ. Va fi lansat volumul de critică literară Simptomele actualităţii literare 
de Ion Simuţ. 

joi 28 februarie, ora 18 – Seri de literatură la Insomnia. Citeşte Alexandru Vlad. Gazde: Francois Breda şi 
Szantai Janos. 

 28 februarie – la Casa de Cultura a Studentilor, seară de poezie cu Adrian Popescu; Participă membri ai 
Cenaclului Vox Napocensis.  
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10-16 martie – Festivalul Primăvara Poeţilor/ Le Printemps des Poètes editia a 4-a 

4 aprilie, la sediul Filialei, intâlnire cu scriitorul Jean-Pierre Sarrazac. 

15-20 aprilie – Târgul Gaudeamus. 

21 aprilie – întâlnire la Filiala Cluj cu Norman Manea. 

24 aprilie – Centenar USR la Bucureşti. Au participat de la Cluj: Irina Petraş, Marta Petreu, Doina Cetea, 
Horia Bădescu, Szilagyi Istvan, Adrian Popescu, Ion Mureşan. 

 

7-10 mai – Zilele Lucian Blaga organizate de Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Cluj şi Societatea 
Culturala Lucian Blaga Cluj-Napoca. LANSARE DE CARTE, Mariano Martin Rodriguez: Eugen 
Ionescu, Sclipiri şi teatru, ediţie bilingvă. Vernisaj: Salonul de primăvară al scriitorilor, ediţia I (Muzeul 
de Artă) Cluj-Napoca. Prezintă: Mircea Muthu, Ilie Călian, Michaela Bocu. La Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei – Premiile Festivalului. Excursie la Castelul Ciucea. Recital de poezie dedicat lui Lucian 
Blaga; Recital Ion Zubaşcu (Omul, pomul şi fântâna); Moment comemorativ Octavian Goga (70 de 
ani de la moarte). 

 15 mai – CENTENAR SSR/USR –Simpozion Centenarul SSR/USR (la sediul Filialei clujene). Invitati: 
D.R. Popescu, Ion Vlad, Nicolae Prelipceanu, Aurel Rau, Nicolae Balota, Ana Blandiana, Romulus 
Rusan, Augustin Buzura, Ion Brad, Radu Mares, Virgil Nistor, Constantin Cublesan, Horia Badescu, 
Virgil Bulat şi multi altii. – Lansarea albumului 100 de ani de viaţă literară transilvană (alcătuit de Irina 
Petraş); ora 14 – PREMIILE FILIALEI Cluj a USR pe 2007 (Restaurantul Napoca); Reuniunea de 
primavară-vară a scriitorilor clujeni. 

14-18 MAI – ÎNTÂLNIRILE DE LA NICULA (moderator Luigi Bambulea): atelier POENAR; – atelier POP; 
– atelier MUREŞAN; – vizionare film OSTROV, dezbatere (moderează Ioan PINTEA); – atelier 
CISTELECAN; – atelier KOMARTIN; – excursie STEINHARDT 
[Nicula-Gherla-Dej-Cîţcău(masa)-Cheile Babei-Lăpuş-Rohia (chilia Steinhardt, casa poetului Ioan 
Alexandru, Biblioteca Mănăstirii, biserica din subteran, Lighet, Stăreţie)-Nicula] / 

24 mai, se va afla la Filiala Cluj a USR şi va conferentia pe ideea un scriitor român în nebunia 
hollywood-ului PETRU POPESCU, prozatorul de succes al anilor 70 (Prins, Dulce ca mierea e 
glonţul patriei, Sfârşitul bahic etc.). Stabilit în Sua în 1974 
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 27 mai, ora 13: Editura Humanitas Fiction şi Centrul Cultural Italian Cluj, Sala I. Muslea a Bibliotecii Centrale 
Universitare, LANSARE DE CARTE în prezența autorului: Alessandro Perissinotto, Celei care mă 
judecă (Al mio giudice – Premio Grinzane Cavour 2005 per la Narrativa Italiana). în româneşte de 
Gabriela Lungu. Prezintă: Denisa Comănescu, Irina Petraş, Sanda Cordoş 

11 iunie, la ora 16.00 – Editura Limes şi Biblioteca Judeţeană Octavian Goga organizează o întâlnire cu 
actorul Gheorghe Dinică. Se va lansa volumul Un actor pentru eternitate. GHEORGHE DINICĂ semnat 
de Mia Pădurean. Prezintă Dorel Vişan şi Mircea Petean. 

 12 iunie, ora 12,30 la sediul Filialei întâlnire cu MARIN MINCU şi O panoramă critică a poeziei româneşti 
din secolul al XX-lea. Participă la dezbatere: Stefan Borbély, Constantin Cubleşan, Ion Pop, Mircea 
Muthu, Petru Poantă, Irina Petraş, Adrian Popescu, Ion Mureşan, Luigi Mureşan s.a. 

27 şi 28 iunie– Ediţia a III-a a Zilelor Revistei Nord Literar (director Gheorghe Glodeanu) şi ediţia a VII-a a 
Colocviilor de literatură de la Baia Mare: Romanul românesc contemporan. Decernarea premiilor 
Revistei Nord Literar. Excursie de documentare în Maramureş. Organizator: Asociaţia Scriitorilor 
(preşedinte Săluc Horvat) 

12 septembrie, ora 11 – la sediul Filialei USR, Lansarea cărţii despre Japonia Darurile zeitei Amaterasu a 
tinerilor Roxana şi Cătălin Ghiţă, lectori ai Facultăţii de Litere din Craiova. O expoziţie de fotografii va 
însoţi lansarea. Prezintă: Irina Petraş, Rodica Frenţiu, Mihaela Ursa. 

10-12 octombrie, la Facultatea de Litere, Colocviul SPIRITUL CRITIC LA CERCUL LITERAR DE LA 
SIBIU. Participă: Nicolae Balotă, Elisabeth Axmann Mocanu, Virgil Nemoianu, Klaus Heitmann, 
Zorina Regman, Alina Ledeanu, Al. Cistelecan, Fulvio Del Fabbro, Hergyán Tibor, Caius Dobrescu, 
Andrei Bodiu, Virgil Podoabă, Daniel Cristea-Enache, Antonio Patraş, Angelo Mitchievici, Sorina 
Sorescu, Crina Bud, Giovanni Magliocco, Xenia Karo-Negrea, Andrei Terian, Mihai Iovănel, Doris 
Mironescu, Petru Poantă, Mircea Muthu, Ion Pop, Ion Vartic, Laura Pavel, Dan Damaschin, Eliza 
Deac, Alex Goldiş, Sanda Cordoş (director de proiect) 

15 octombrie: PREMIUL MARIAN PAPAHAGI; Institutul Italian de Cultură Bucureşti, Centrul Cultural 
Italian Cluj, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj, sub patronajul Ambasadei Italiei în 
România, anunţă înfiinţarea Premiului Marian Papahagi (1948-1999).  

16 şi 17 octombrie – Zilele PROZEI ediţia a doua. Se va lansa volumul Starea prozei (editat în colaborare 
cu Filiala Braşov a USR). Coordonat de Irina Petraş, el reuneşte comentarii despre proza 
românească postdecembristă şi situarea ei faţă în faţă cu proza interbelică ori postbelică.  

19 octombrie – Decernarea Premiilor Concursului Naţional Octavian Goga la Ciucea. Printre premianţi: 
Bogdan Diaconu, Andrei Doboş, Aida Hancer, Carmen Păduraru, Ofelia Prodan, Irina Şova, Nicolae 
Bogdan Groza, Daniel D. Marin, Traian Vasilcău. Premiul Filialei Cluj a USR: Andrei Zanca. Premiul 
revistei Oraşul: Virgil Diaconu. 

22 octombrie – la Biblioteca Judeţeană O. Goga, Expoziţie de documente din Fondul D. Popovici – Ioana 
şi Liviu Petrescu.  

23-25 octombrie – Zilele Culturale Poesis Satu Mare. Dintre clujeni, au fost premiaţi Mircea Muthu, Petru 
Poantă, Mircea Petean. 

28 octombrie, sala D. Popovici, Facultatea de Litere: Conferinţele Ioana Em. Petrescu. Organizator: 
Catedra de literatură română, teorie literară şi etnologie (şef de catedră: Sanda Cordoş). 

30 octombrie – s-au redeschis Serile de literatura de la Insomnia. A participat Maria-Magdalena Diaconu, 
cu volumul de debut Discursul corporalităţii, prezentată de Vlad Roman. Gazde: Szantai Janos şi 
François Breda. 

5 noiembrie, de la ora 18.00 – prima şedinţă din 2008 a Clubului De Lectură Nepotu’ lui Thoreau. 2 autori 
după debut: Andrei Doboş & Vlad Moldovan. Moderează Ion Mureşan & Ştefan Manasia.  

14 noiembrie, la ora 14 – ambasadorul Franţei – HENRI PAUL– a înmânat profesorului şi scriitorului 
Alexandru Jurcan distincţia Palmes Académiques. 

22 noiembrie, ora 11, în sala Shakespeare a Facultăţii de Litere o mare Lectura publică. Participă: 
Nicolae Manolescu, Varujan Vosganian, Irina Horea, Horia Gârbea, Gabriel Chifu, George Bălăiţă, 
Ioan Es. Pop, Mircea Mihăieş, alături de scriitorii clujeni. 

5 decembrie 2008, ora 12 – Reuniunea de iarnă a scriitorilor Filialei clujene a USR (la sediul Filialei). În 
program: lecturi în avanpremieră Clujul din cuvinte; lansări de carte maraton; Aniversări. 
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 2009
15 ianuarie – Moment Eminescu 

24 februarie – la Casa Muncipală de Cultură din Piaţa Unirii, vernisajul expoziţiei de pictură Magia 
peisajului a lui Ion Cristofor. 

26 februarie – Mircea Popa 70, eveniment aniversar la Fundaţia Carpatica. Prezenţi: Ion Cristofor, Marcel 
Mureşeanu, Irina Petraş, Ovidiu Pecican, Constantin Cubleşan, Petru Poantă, V. Fanache etc. 

5 martie – Lansarea unei cărţi eveniment! Clujul din cuvinte. Antologie ilustrată alcătuită de Irina Petraş, 
432 de pagini. O sută unsprezece (111) luări de cuvânt despre Clujul de ieri, de azi şi de 
mâine.Volum editat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România cu prilejul Centenarului Societăţii 
Scriitorilor Români/Uniunii Scriitorilor din România, în cadrul proiectului Scriitorul în cetate, cu sprijinul 
Ministerului Culturii şi Cultelor. Fotografiile Clujului de astăzi, văzut de sus, sunt opera tânărului 
artist-fotograf Ştefan Socaciu.  

6 martie – Deschiderea programului Meseriile cărţii: program de dezbateri publice şi seminarii/ateliere de 
cercetare organizate Facultatea de Litere şi Biblioteca Judeţeană Octavian Goga (Ioana Both, Sorina 
Stanca) 

10 martie – Lansare de carte la Muzeul de Artă: H. Ibsen, Când noi, morţi, vom învia. Versiune 
românească Sanda Tomescu-Baciu. Prezintă Ion Vartic. Prezent ambasadorul Norvegiei la 
Bucureşti. 

12 martie – Seri de literatură la Insomnia cu Rodica Marian. Moderatori: Szantai Janos şi Francois Breda. 

18 martie – Seară de poezie cu Vasile Igna. Recital de poezie (V. Voiculescu şi Ion Pilat) susţinut de 
elevii Colegiului Energetic. Moderatori: Constantin Rusu şi Victor Constantin Măruţoiu 

19 martie ora 18 – Primăvara poeţilor: Şezătoare literară închinată Anotimpurilor feminităţii. Au participat: 
Dora Pavel, Flavia Teoc, Doina Cetea, Sanda Tomescu-Baciu, Martha Izsak, Ruxandra Cesereanu, 
Maria Pal, Mariana Bojan (care a avut şi o expo-seară cu 12 pasteluri), Genţiana Groza, Gabriela 
Leoveanu, Ada Kiraly, Iulia Bobăilă, Elena Abrudan, Diana Suciu, Rodica Marian, Mihaela Mudure, 
Irina Petraş, Marga Bădescu etc. 

24 martie, ora 18.00, lansarea celui mai recent roman al lui Filip Florian, Zilele regelui, la Librăria 
Gaudeamus din Cluj-Napoca. Moderator: Ovidiu Pecican; prezintă, alături de autor, Irina Petraş, 
Sanda Cordoş şi Mihaela Ursa. 

26 martie - Primăvara poeţilor la Cluj. Lansare de carte: Dumitru Cerna, Poeţii. Prezintă: Irina Petraş, Ion 
Mureşan, Petru Poantă, Adrian Popescu. Invitati speciali – poeţii. 

26 martie – Seri de literatură la Insomnia: Radu Mareş. Gazde: Szantai Janos, Francois Breda. 

27 martie – lansare de carte la Polul cultural: Mircea Ghiţulescu, Istoria literaturii române. Dramaturgia. 
Prezintă: Mariana Enache, Irina Petraş, Mircea Petean. 

14 şi 15 aprilie – lansarea Submarinului iertat de Ruxandra Cesereanu şi Andrei Codrescu la ICR New 
York şi la Poetry House (St.Mark s Cafe).  

24-25 aprilie – Colocviul romanului românesc, ediţia a doua, la Alba Iulia. Dintre clujeni, au participat: 
Irina Petraş (Preşedinta juriului), Dora Pavel şi Sanda Cordoş (membre ale juriului), Ion Pop, Radu 
Mareş, Alexandru Vlad, Mircea Muthu. 

7-8 mai – Simpozionul Marian Papahagi, la Lisabona, organizat de ICR. Gazdă: Virgil Mihaiu. Participă, 
dintre clujeni: Adrian Popescu, Ion Pop, Adrian Papahagi. 

14 mai – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA EDIŢIA A 19-A. Ediţie de pregătire a dublei 
aniversări de anul viitor: 115 ani de la naşterea lui Lucian Blaga şi 20 de ani de existenţă a Societăţii 
Culturale „Lucian Blaga. Ediţia a doua a Salonului de primăvară al scriitorilor, ediţie dedicată lui 
Lucian Blaga. Lansări de carte: Volumul antologic: Meridian Blaga în lumină 9 (selecţiuni din 
comunicările susţinute la ediţiile succesive ale Simpozionului Blaga). Jurnalele Corneliei 
Brediceanu-Blaga editate de Dorli Blaga (cu sprijinul Societăţii); Cartea electronică Lucian Blaga 
editată de Radiodifuziunea română. 

21 mai, tradiţionala Reuniune de primăvară-vară a scriitorilor. Din program: Decernarea Premiilor Filialei 
pentru cărţi apărute în 2008 şi a Premiilor pentru literatură pentru copii Cartea mea fermecată. 
Aniversare Apostrof 20; Aniversare Poesis 20. Anunţarea câştigătorilor Concursului de debut 
Biblioteca tânărului scriitor pe 2009.   
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1 iunie – la Biblioteca judeţeană, lansarea antologiei Cartea mea fermecată. Au participat: Constantin 
Cubleşan, Horia Bădescu, Doina Cetea, Dumitru Cerna, Flavia Teoc, Ion Mureşan, Virgil Raţiu, Cornel 
Nistea, Mihaela Ursa, Ioan Negru, Teodora Gogea, Iulia Bochiş, Mira şi Nona Pop, Sânziana Gădălean, 
Gabriela Leoveanu, Marcel Mureşeanu, Victor Constantin Măruţoiu, Minerva Chira, Ioan Mircea 
Casimcea, Iulian Dămăcuş, Alexandru Jurcan, Irina Petraş etc. 

17 iunie – Conferinţa lărgită a USR, votarea noului Statut. 

26 iunie – Ediţia a IV-a a Zilelor Revistei Nord Literar şi ediţia a VIII-a a Colocviilor de literatură de la Baia 
Mare 

30 iunie, Librăria Cărtureşti – lectură publică: Horia Ursu şi Radu Aldulescu. Prezintă Irina Petraş. 

25 iulie – Simpozion Francisc Păcurariu în cadrul Zilelor culturale ale comunei Teaca. Participă Aurel Rău, 
Vasile Igna, Doina Cetea, Ioan Pintea. 

29-31 iulie – Recital de poezie RONDUL de NOAPTE, la Filiala Andrei Mureşanu a Bibliotecii judeţene 
Bistriţa-Năsăud cu participarea poeţilor: Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, George Vasile Dâncu, Ion 
Mureşan, Adrian Popescu, Aurel Rău, Robert Şerban, Lucian Vasiliu, Gelu Vlaşin, George Vulturescu şi 
a scriitorilor bistriţeni. Organizator Asociaţia Bibliopolis în colaborare cu Biblioteca Judeţeană. 

17 septembrie 2009, în Sala I. Muşlea a Bibliotecii Centrale Universitare, Adunarea Generală de Dare de 
seamă şi Alegeri a Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor. Totodată, se va întocmi lista delegaţilor clujeni la 
Conferinţa Naţională a USR din noiembrie 2009. Au participat la eveniment Nicolae Manolescu, Varujan 
Vosganian, Gabriel Chifu, Irina Horea. Irina Petraş a fost realeasă preşedintă. 

22 septembrie – Irina Petraş a fost invitata postului de televiziune NCN. 

1 octombrie 2009, la sediul Filialei, lansarea Proiectului Locuirea cu stil. 

4 octombrie – la Ciucea, Decernarea premiilor Concursului Naţional O. Goga. Au participat: Ioan Pavel 
Azap, Petru Poantă, Andrei Doboş, Minerva Chira, Laura Poantă, Victor Cubleşan, Irina Petraş. 

9 octombrie, ora 12, la sediul Filialei USR, are loc masa rotundă Eugen Ionesco 100. Participă: Mariano 
Martin Rodriguez, Marta Petreu, Ion Vartic, Ovidiu Pecican, Claudiu Groza. Vor fi lansate două cărţi ale 
lui Mariano Martin Rodriguez: eseul Ionesco înainte de La cantatrice chauve şi ediţia critică bilingvă 
Eugene Ionesco, Hugoliada.  

15-16 octombrie – Marian Papahagi, după 10 ani. Deschiderea Simpozionului la Litere, Sala Eminescu; 
Decernarea premiului Marian Papahagi, în Aula Magna a UBB. 

15 octombrie, la sediul Filialei, Lansare de carte Ilie Rad: De amicitia. Scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie 
Rad (1988-2009). Prefaţă de Irina Petraş. Prezintă: Irina Petraş, Mircea Goga, Mircea Popa şi Ştefan de 
Fay, fiul scriitorului, Consul Onorific al României la Nisa. 

15-16-17 octombrie – Maraton Literatura contra crizei. Vineri de la ora 16, sâmbătă şi duminică de la ora 11, 
scriitorii clujeni vor citi din opera lor în Piaţa Muzeului, lângă Cafeneaua Euphoria. Moderator Ovidiu 
Pecican. Maratonul se desfăşoară în colaborare cu Biblioteca judeţeană şi se va întinde pe mai multe 
luni. 

16 octombrie, la Bistriţa – Ediţia a 25-a a Colocviilor George Coşbuc şi a Festivalului de Poezie. Au 
participat: Ion Mureşan, Petru Poantă, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfeleanu, Gavril Moldovan, Al.C. Miloş, 
Virgil Raţiu, Vasile Dâncu şi alţii. 

22 octombrie – Lansare de carte Anamaria Beligan, Windermere: iubire la a doua vedere. Prezintă Sanda 
Cordoş, Mircea Petean, Ilie Rad, Irina Petraş. 

23 şi 24 octombrie – Centrul de Studii Literare Belgiene (director Rodica Lascu Pop) anunţă colocviul 
internaţional L’Art en toutes lettres. Écrits d'artistes francophones et roumains, în sala Popovici a 
Facultăţii de Litere. 

23-24 octombrie – Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Jurnalism, 
organizează Simpozionul Jurnalismul românesc din exil şi diasporă. Coordonator de proiect: Ilie Rad. 

27-28 octombrie – evenimentul HAMSUN 2009, organizat de Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti şi 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, alături de Catedra de Limbi şi Literaturi Scandinave (Sanda 
Tomescu-Baciu) a Facultăţii de Litere (Aula Facultăţii de Studii Europene). 

30 octombrie, la sediul Filialei. Lansare de carte Dinu Ianculescu: În aşteptarea timpului ştiut. I se alătura 
Theodor Vasilache, şi el scriitor român rezident în Germania. 

4 noiembrie – la sediul Filialei, dubla lansare de carte. Editura Ars longa a lansat la Cluj o carte a spaniolului 
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Jose Maria Paz Gago, Manual de îndrăgostire a prinţeselor (în traducerea lui Christian Tămaş) şi Dorel 
Vişan în dialog cu Puşa Roth. Au prezentat Brânduşa Tămaş, Adrian Popescu, Constantin Cubleşan şi 
Irina Petraş. 

10 nov., în sala D. Popovici a Facultăţii de Litere, Cercul ERANOS, dezbatere despre HERTA MÜLLER, 
Premiul Nobel pentru literatură – 2009. Invitat: Ioan Muşlea, traducătorul volumului Vânt potrivit până la 
tare – poeţi germani din România.  

13 noiembrie la Clubul UBB se lansează cartea lui Aurel Codoban şi a prietenilor săi Comunicarea 
construieşte realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani. 

16 noiembrie, la Bastionul Croitorilor, se lansează cărţile despre Cluj ale lui Lukács Jozsef şi Clujul din 
cuvinte (prezintă Irina Petraş). Eveniment organizat de Primăria municipiului, BJC, Art Image şi USR, 
filiala Cluj. 

23 noiembrie – Conferinţa Naţională a USR. participă de la Cluj 47 de delegaţi. 344 de delegaţi – NICOLAE 
MANOLESCU este preşedinte al Uniunii pentru încă un mandat de 4 ani cu 174 voturi. Ceilalţi candidaţi: 
Nicolae Breban – 76, Dan Mircea Cipariu – 38, Constantin Stan – 36, Ştefan Agopian – 17, voturi nule – 
3. 

24 noiembrie, şedinţa Consiliul Uniunii Scriitorilor din România – prezenţi 56 de membri dintre cei 68 aleşi de 
filiale. Au ales un prim-vicepreşedinte: Varujan Vosganian, şi doi vicepreşedinţi: pentru administraţie 
internă – Gabriel Chifu şi pentru relaţii externe – Irina Horea.  

26 noiembrie – REUNIUNEA DE TOAMNA-IARNA a Filialei clujene a USR va fi prefaţată de un TURNIR AL 
PROZATORILOR (sub semnul Ziua prozei, parte din Proiectul Scriitorul în cetate).  

4 decembrie – 60 de ani Almanahul literar/Steaua, 60 de ani Filiala Cluj a USR. 

10 decembrie – Masă rotundă Literatura în postcomunism, aspecte pozitive. Moderator: Ştefan Borbely.  

11 decembrie 2009, Facultatea de Litere, sala D. Popovici SIMPOZION LIVIU PETRESCU, Moderator: 
Sanda Cordoş. Participă: Corin Braga, Ioana Both,Mihaela Mudure, Mihaela Ursa, Mircea Muthu, 
Sanda Berce, Călin Teutişan, Alex Goldiş, Mircea Borcilă. Lansare de carte: Ioana Em. Petrescu, Studii 
eminesciene, ediţie de Ioana Bot şi Adrian Tudurachi. 

16 decembrie, la sediul Filialei, Diana Adamek şi studenţii de la Litere se vor întâlni cu Irina Petraş şi Laura 
Poantă într-un dialog despre literatură, pictură, medicină. 

22 decembrie ora 11 – Colocviul revistei Mişcarea literară la Galeriile de Artă din Bistriţa. Tema: Lectura captivă. 

 

2010 
15 ianuarie: Moment Eminescu: lansarea volumului Ioana Em. Petrescu, Studii eminesciene; comunicare 

Rodica Marian; recitări din poezia eminesciană (Ileana Negru).  

20 ianuarie, la sediul Filialei, Lansare de carte/cărţi Diana Adamek: Pădurea mătuşii Clematis şi Vasco da 
Gama navega (ediţia în portugheză) Prezintă Irina Petraş şi Ovidiu Mircean. 

3 februarie ora 18, la Insomnia (Nepotu lui Thoreau) – lansarea volumului Avangarda în literatura maghiară 
din România, al lui Balazs Imre Jozsef. Prezintă: Francois Breda, Stefan Manasia, Szantai Janos. 

25 februarie, la sediul Filialei, SIMPOZION NAŢIONAL ION BUDAI-DELEANU 250. Participă: Traian Ştef, 
Ovidiu Pecican, Marta Petreu, Iulian Boldea, Ion Urcan, Demeny Peter, Claudiu Groza, Petru Poantă, 
Ion Pop-Curşeu, Ion Istrate, Mariana Istrate, Marius Chivu, Izabella Krizsanovszki, Dana Filip, Daniela 
Petroşel, Georgeta Antonescu, Bianca Ţiplea Temeş etc. 

18 martie, la sediul Filialei, Reuniunea de primăvară a doamnelor. 

20 martie, la Cărtureşti (Iulius Mall), lansarea volumului Cele patru dimensiuni ale feminităţii... coordonat de 
Mihaela Tatoiu (volum în care sunt prezente şi clujencele Ioana Bot, Ruxandra Cesereanu, Diana 
Cozma, Mihaela Gligor, Elena Ivanca, Alexandra Medrea, Michaela Mudure, Simona Noja, Dora Pavel, 
Irina Petraş, Adriana Teodorescu).  

26-31 martie – la cea de-a XXX-a ediţie a Salon du Livre / Târgul internaţional de Carte de la Paris, Franţa a 
participat şi Florina Ilis, cu La croisade des enfants (Editions des Syrtes), alături de Ana Maria Sandu, 
Norman Manea, Teodor Baconsky, Ioan Groşan, Marius Ghica etc. 

3-6 aprilie – La Festivalul Internaţional de Poezie Nissan, găzduit de Kfar Maghar, Israel, au participat 
Denisa Comănescu şi Flavia Teoc. 
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9 aprilie – Sala Muşlea a BCU Lucian Blaga: lansarea romanului Cartea şoaptelor al lui Varujan Vosganian. 

13 aprilie, ora 17 – Lansare de carte Dafin Mureşeanu. prezintă Petru Poantă, Constantin Cubleşan, Mircea 
Popa. 

14 aprilie, ora 12 – deschiderea Caravanei Gaudeamus, ediţia a 11-a.  

22 aprilie – Teodor Tanco – 85, sărbătorit la Sala Muşlea a BCU Lucian Blaga. 

23 aprilie, ora 12,30 – la sediul Filialei: Moment Caragiale (120 de ani de la premiera piesei D-ale 
carnavalului). În program: Pedagog(i) de şcoală nouă -. trupa de teatru Mini Assentiment (Huedin), 
conducător Alexandru Jurcan. Lecturi din Caragiale. 

6-7 mai – Festivalul Internaţional Lucian Blaga, Ediţia a 20-a. Lansări: Caietele de poezie, Meridian Blaga 
10, volume de Jean Pierre Siméon şi Gerardo Vacana. Întâlniri ale oaspeţilor de peste hotare cu 
studenţii de la Litere. Expoziţie de portrete fotografice semnate Ştefan Socaciu (Muzeul de Artă) 

12 mai, masă rotundă Adrian Marino, la BCU, sala de referinţe. Participă: Aurel Sasu, Ilie Rad, Irina Petraş, 
Florina Ilis, Virgil Bulat, Ovidiu Pecican, Virgil Lazăr, Monica Gheţ, Vasile Dâncu etc. 

14 mai, la Facultatea de Litere, o nouă dezbatere în cadrul seriei Cercetarea literară în actualitate. 
Regândirea canonului literar românesc. Text pilot: Constituirea canonului impresionist în critica 
românească postbelică. Autor: Alex Goldiş. Moderator: Călin Teutişan.  

18 mai, în Aula Ferdinand a Facultăţii de Istorie şi Filosofie (str. Napoca 11), Gabriela Lungu susţine 
conferinţa Traducătorul, ultimul cavaler rătăcitor al literaturii 

21 mai, ora 11 – la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga – Tudor Dumitru Savu: conferinţă susţinută de 
Ioana Bot 

24-25 mai – Zilele culturale Poesis – 2010 – Memorie culturală sătmăreană 

27 mai, la sediul Filialei – lansare de carte Gheorghe Săsărman, Între oglinzi paralele. 

1 iunie – Salonul de primăvară al scriitorilor. Lansarea antologiei Invitaţie la vers (alcătuită de Irina Petraş). 
Moment muzical Lavinia Bocu. 

15 iunie– Premiile pentru 2009 ale Filialei Cluj a USR. Lansarea volumului Ion Budai-Deleanu 250. 
Ţiganiada azi.  

iunie, Viena– la Simpozionul dedicat Şcolii ardelene, ne reprezintă colegii Ion Pop, Adrian Popescu, George 
Achim, Ioan-Aurel Pop. 

12 iulie – la ediţia a XIV-a a Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş, marele 
Premiu Naţional pentru Literatură i-a fost acordat lui Horia Bădescu. 

16 iulie – în Sala de sticlă a Primăriei clujene, a avut loc semnarea documentelor de constituire a Asociaţiei 
Cluj-Napoca 2020 – capitală europeană. Din Asociaţie fac parte instituţii administrative şi de cultură ale 
municipiului. Dintre colegi, se numără printre fondatori Irina Petraş, Ion Vartic, Marta Petreu. Irina Petraş 
face parte şi din Comitetul Director. USR se va afilia prin Filiala Cluj Asociaţiei. 

20 iulie – a apărut Locuirea cu stil. Locuri ale memoriei culturale transilvane. Album alcătuit de Irina Petraş. 
Volum editat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România cu prilejul celor şase decenii de existenţă, 
în cadrul proiectului Scriitorul în cetate.  

22-24 septembrie, New Orleans – Festivalul povestitorilor şi workshop de poezie, la New Orleans. Participă: 
clujenii Corin Braga, Ruxandra Cesereanu şi Centrul Phantasma. 

26 sept. – la Monor, sărbătorirea scriitorului Teodor Tanco la cei 85 de ani ai lui, precum şi lansarea celor 
mai noi cărţi ale sale. S-a vizitat şi Casa memorială. Au participat, dintre scriitori: Irina Petraş, Petru 
Poantă, Doina Cetea, Ilie Rad, Hanna Bota, Mircea Popa, Ion Moise ş.a. 

30 septembrie – Lansare de carte Leon-Iosif Grapini, Memorialul Cetăţii. Au prezentat: Irina Petraş, 
Constantin Cubleşan, Ioan Pavel Azap. 

1 octombrie – la Sighetul Marmaţiei, are loc cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie 
(girat de Laurenţiu Ulici, apoi de Gheorghe Grigurcu). Este organizat de Casa de Cultură din localitate, 
sub direcţia poetului Vasile Muste. Poetul Gheorghe Pârja va fi din nou mentorul Serilor de Poezie 
Nichita Stănescu de la Deseşti. 

3 octombrie – Cea de-a 26-a ediţie a Festivalului de poezie şi eseu Octavian Goga, la Muzeul Octavian 
Goga din Ciucea. Decernarea premiilor Concursului Octavian Goga. Juriul, format din Victor Cubleşan 
(preşedinte), Petru Poantă şi Ioan Pavel Azap (membri) 
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8-9 octombrie – Zilele prozei la Cluj, ediţia a 4-a. Din program: – masa rotundă Romane ale anului 2010 
(participă: Gabriela Adameşteanu, Ruxandra Cesereanu, Peter Demeny, Tatiana Dragomir, Gheorghe 
Glodeanu, Alex Goldiş, Mariana Gorczyca, Leon-Iosif Grapini, Ioan Groşan, Radu Mareş, Ovidiu 
Mircean, Dora Pavel, Ovidiu Pecican, Radu Ţuculescu, Mihaela Ursa şi alţii. 

14 octombrie, sala Popovici a Facultăţii de Litere – Colocviu Internaţional LMA Vocile traducătorului, dedicat 
memoriei traducătorului Tudor IONESCU. 

5 noiembrie– Lansare de carte Virgil Mihaiu, Lusoromână punte de vânt, Editura Brumar. Prezintă Irina 
Petraş, Robert Şerban 

10 noiembrie, întrunirea Atelierului Philobiblon Medica, la care discuţiile se vor desfăşura pe marginea 
prezentării Florinei Ilis cu titlul: Boala şi moartea în nuvela lui Lev Tolstoi, Moartea lui Ivan Ilici. 

12 noiembrie, ora 12 – Lansare de carte Dinu Flămând. Au vorbit Irina Petraş, Adrian Popescu, Aurel Rău, 
Petru Poantă. 

13 noiembrie – Lansare de carte Aurel Rău: 80 de poeme la cei 80 de ani ai poetului. Au vorbit: Irina Petraş, 
Adrian Popescu, Eugen Uricaru, Ion Cristofor, Dinu Flămând etc. 

24 noiembrie, în sala Popovici a Facultăţii de Litere – Lansare Andrei Terian, G. Călinescu. A cincea esenţă. 
Prezintă Ion Pop, Mihaela Ursa, Alex Goldiş. 

25 noiembrie: Reuniunea de toamnă-iarnă. Lansarea celebrei cărticele Varză à la Cluj, urmată de un 
concurs gastronomic ad-hoc. 

26 noiembrie – Revista Mişcarea literară Bistriţa organizează colocviul Cartea electronică – ameninţare, 
realitate ideală sau iluzie?  

27-28 noiembrie – la Cicârlău, Festivalul-concurs de literatură Vasile Lucaciu ediţia a XVII-a. Componenţa 
Juriului: preşedinte, Irina Petraş; membri: Ioan Pavel-Azap, Andrei Doboş, Olimpiu Nuşfelean, Daniel 
Săuca, George Vulturescu, Lucian Scurtu şi Gheorghe Glodeanu. 

1 Decembrie, în Sala de sticlă a Primăriei, se lansează Clujul în legende, repovestit de Irina Petraş şi Ovidiu 
Pecican. 

8 decembrie – CARTE ÎN DAR – lecturi de sărbătoare la Biblioteca judeţeană Octavian Goga cu şedinţă de 
autografe şi dialog cu cititorii de toate vârstele: Diana Adamek, Horia Bădescu, Mariana Bojan, Hanna 
Bota, Doina Cetea, Minerva Chira, Cornel Cotuţiu, Ion Cristofor, Iulia Cubleşan, Constantin Cubleşan, 
Iulian Dămăcuş, Elisabeta Donca, Dan Marius Drăgan, Genţiana Groza, Letiţia Ilea, Gabriela Leoveanu, 
Rodica Marian, Valentin Marica, Victor C. Măruţoiu, Petru Poantă, Lucian Pop, Ilie Rad, Aurel Rău, 
Persida Rugu, Constantin Rusu, Rodica Scutaru-Milaş, Flavia Teoc ş.a. Moderator: Irina Petraş. 

9 decembrie – Lansare de carte Horia Bădescu, la Casa Artelor. prezinta: C. Cubleşan, Irina Petraş, Petru 
Poantă. 

vineri 17 decembrie – întâlnirea Comitetului Director al Asociaţiei Clujul capitală europeană 2020. Din partea 
USR, membră în Comitetul director: Irina Petraş. 

20 decembrie – Sărbătorirea seniorilor Filialei. 

 

 2011
14 ianuarie la sediul Filialei – Deschiderea festivă a Anului literar 2011. Moment Mihai Eminescu; Recital de 

poezie. Proiecte pentru 2011 (discuţii). 

15 ianuarie – la Botoşani, colegul nostru Dinu Flămând a fost desemnat câştigător al celei de-a XX-a ediţii a 
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. 

15 ianuarie – la Bucureşti, colegul nostru Ion Mureşan a primit, pentru Cartea Alcool, Premiul „Cea mai bună 
carte a anului 2010", în cadrul „Galei Tinerilor Scriitori”.  

24 ianuarie, librăria Book Corner lansează seria dezbaterilor incomode Care-i faza cu…? La prima întâlnire: 
Care-i faza cu cititul? răspunsul vine din antologia de texte Care-i faza cu cititul? prezentată de Ioana Both.  

24 februarie, ora 18, la Librăria Humanitas – lansarea romanului Dulcea poveste a tristului elefant, semnat 
de Diana Adamek. Prezintă: Irina Petraş, Oana Pughineanu, Ovidiu Mircean. 

9 martie ora 12 – Prozatoarele – şezătoare de primăvară cu dichis. Invitate: Ilinca Bălaş, Dora Pavel, 
Ruxandra Cesereanu, Diana Adamek, Doina Cetea, Tatiana Dragomir etc. Moderator: Irina Petraş. 
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23, 24 martie – Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză (condus de Rodica Lascu-Pop) 
organizează Zilele Francofoniei. Se va inaugura Spaţiul Francofon la Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” din Cluj-Napoca.  

29 martie, la sediul Filialei USR, lansarea volumului Asasinarea lui Aldo Moro, de Gennaro şi Giovanni 
Ciancio. Prezintă: Irina Petraş, Carmela Lista, Ştefan Damian. 

31 martie, Recital de poezie în Salina Turda. Sub genericul Primăvara poeţilor, vor citi din creaţia lor scriitorii 
Ioan-Pavel Azap, Mariana Bojan, Mircea Ioan Casimcea, Dumitru Cerna, Doina Cetea, Ion Cristofor, 
Gabriela Leoveanu, Ştefan Manasia, Rodica Marian, Daniel Moşoiu, Radu Ţuculescu. Manifestarea 
este organizată de Primăria Municipiului Turda în colaborare cu Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor. 

4 aprilie, ora 12 – la sediul Bibliotecii judeţene Octavian Goga, cu ocazia Zilei Internaţionale a cărţii pentru 
copii, vor citi din noile lor cărţi: Ovidiu Pecican, Marian Nicolae Tomi, Genţiana Groza, Gabriela 
Leoveanu, Ana Mureşan. Va fi lansată şi o nouă ediţie din „carticelele" Constanţei Buzea, prefațată de 
Irina Petraş. 

4 aprilie, la Libraria Cărtureşti Cluj – seară de poezie cu LETIŢIA ILEA şi KOCSIS FRANCISKO. Prezintă: 
Sanda Cordoş.  

19 aprilie, la BookCorner, Ruxandra Cesereanu lansează a doua ediţie din Tricephalos şi Colecţia pe care o 
coordonează, Stranioteka. Prezintă Sanda Cordoş şi Marius Conkan. 

20 aprilie, PEN Club-ul francez a organizat la sediul său din Paris o seară literară dedicată poetului Horia 
Bădescu.  

2 mai, în sala „Eminescu” a Facultăţii de Litere Cluj-Napoca masa rotundă Scriitorul român şi societatea 
contemporană: identităţi, avataruri, polemici. Invitat Nicolae Breban 

 3 mai, 20 de ani de studii norvegiene la UBB Cluj (director Sanda Tomescu Baciu). Reuniune aniversară în 
Aula Magna. Din partea Filialei, a vorbit Irina Petraş. 

4 mai – Daniel Cristea-Enache şi cartea sa despre Nichita Stănescu prezentată la Facultatea de Litere de 
Corin Braga, Sanda Cordoş, Ion Mureşan, Luigi Bambulea. 

6 mai, ora 12 – lansare de carte cu scriitori sătmăreni: George Vulturescu şi Vasile Tarţa. Prezintă: Irina 
Petraş, Gheorghe Glodeanu, Petru Poantă, Ovidiu Pecican. 

8 mai, la Teatrul Naţional din Bucureşti, conferinţă Ruxandra Cesereanu: Ficţiunea de interior a Poeziei. 

12-13 mai – Festivalul International Lucian Blaga editia a 21-a. Vernisajul expoziţiei de fotografie Ştefan 
Socaciu Oamenii Clujului (Holul BCU); Conferinţe: Mircea Flonta, Ovidiu Pecican, Szentmártoni János, 
Mircea Popa, Egyed Peter, Karacsonyi Zsolt; lansarea antologiei bilingve a lui Balázs F. Attila şi a altor 
volume dedicate lui Blaga (Meridian Blaga 11, Versuri pentru templul său etc.); Recital de poezie. 

27 mai-3 iunie – prima ediţie a Zilelor Clujului. În zona străzii Kogălniceanu, zona literaturii, se va amenaja o 
Promenadă a cărţilor – Salon şi Târg de carte, deopotrivă. Iată câteva momente-reper puse la cale de 
Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, alături de Societatea Culturală Lucian Blaga şi de invitaţi speciali de la 
Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru, Academia de Muzică şi Liceul de Artă Romul Ladea. 
Deschiderea Promenadei cărţilor, Lectura ca spectacol (Miriam Cuibus şi studenţii ei); Recital de poezie şi 
muzică. Scriitorii clujeni vor citi din opera lor, în acompaniament muzical susţinut de un cvartet de flaute 
de la Academia de muzică (Raluca Ilovan, Ramona Ţuţuianu, Oana Badescu, Cosmin Demian). Recital 
Lucian Blaga cu actriţa Elena Ivanca. Recitalul se aşază în prelungirea Festivalului Internaţional Lucian 
Blaga, iar actriţa Naţionalului clujean vă invită pe urmele Paşilor Poetului la împlinirea a 50 de ani de 
posteritate blagiană (aniversare UNESCO). Recital al poeţilor clujeni şi Carte în dar (Versuri pentru 
templul său şi Meridian Blaga 11) pentru cititorii spectatori. Lansarea volumului Clujul din poveşti editat 
de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor. Acesta continuă Clujul din cuvinte, dar şi Locuirea cu stil sau Clujul în 
legende; Vernisaj Salonul de primăvară al scriitorilor ediţia a 4-a (la Polul cultural). 

2 iunie, ora 12 – Premiile Filialei Cluj a USR şi Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor. 

11 iunie, în cadrul celei de-a 10-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), lansarea 
volumelor: Istoria cinematografiei în capodopere de Tudor Caranfil şi Prim-plan de Ioan-Pavel Azap. 

19 iunie – la Castelul de la Ciucea, ediţia a 27-a a Festivalului Naţional Octavian Goga. Un juriu alcătuit din 
Petru Poantă, Ioan Pavel Azap şi Victor Cubleşan a desemnat câştigătorii Concursului Naţional de 
poezie şi eseu. Evenimentul a fost organizat de Direcţia pentru Cultură a judeţului Cluj în coborare cu 
Muzeul Octavian Goga şi cu Filiala Cluj a USR. După decernarea premiilor, a avut loc un recital de 
poezie.   
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20 iunie, la Casa Artelor – lansare de carte Marcel Mureşeanu. Prezintă Ion Cocora, Irina Petraş, Constantin 
Cubleşan, Mircea Popa. 

20-22 iunie – Întâlnire bilaterală PEN România-Franţa la Institutul Cultural Român de la Paris. Dintre clujeni: 
Vasile Igna. 

25 şi 26 iunie– Salon du livre des Balkans, la Theatre de la Grande Comedie, cu sprijinul Institutului Cultural 
Roman din Paris. Participă clujenii Florina Ilis şi Letiţia Ilea. 

1 iulie – la sediul Filialei – lansarea volumelor Ion Pop: şapte decenii de melancolie şi literatură şi Ion Pop 
70, îngrijite de Sanda Cordoş şi Ştefan Borbély. Moderator: Irina Petraş 

7 iulie, la sediul Filialei – lansări de carte Editura Tribuna: Adrian Ţion, Ilie Rad, Negoiţă Irimie. 

8 iulie, la Sala Tonitza a Muzeului de Artă, întâlnire cu Doina Uricariu şi cărţile ei de memorii şi documente 
Maxilarul inferior şi Scara leilor. Prezintă Irina Petraş. 

8 iulie, la Book Corner, Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Uniunea Artisticilor Plastici Bistriţa vă invită la 
lansarea romanului Cărţile lui Alfonz de Virgil Raţiu.Invitaţi: Ion Bogdan Lefter, Oliv Mircea, Ovidiu 
Pecican şi Vasile G. Dâncu. 

11 iulie, la sediul Filialei – Întâlnire cu scriitorul Andrei Fischof.  

18 iulie– Întâlnire la sediul Filialei cu participanţii la Şcoala de vară organizată de UBB pentru străinii 
interesaţi de limba română. Moderator: Irina Petraş. 

29 iulie, pe TVR 2, Ion Mureşan a participat la prima ediţie a maratonului Noaptea de Blues, Poezie şi Jazz. 

8 septembrie – şedinţa de lucru, lărgită, a Comitetului Filialei. 

22 septembrie, în cadrul Zilelor Bibliotecii Judeţene Octavian Goga Cluj, sunt invitaţi să susţină lecturi 
publice scriitorii: Irina Petraş, Ovidiu Pecican, Marta Petreu, Petru Poantă, Ion Vartic, Adrian Popescu, 
Doina Cetea, Ion Cristofor. Eveniment încheiat cu un moment Carte în dar. 

26 septembrie, în holul Bibliotecii Academiei – Deschiderea expoziţiei ASTRA 150. 

28 septembrie, la BCU – Simpozion aniversar ASTRA 150 – participă scriitorii Mircea Popa şi Vistian Goia. 

29 septembrie -1 octombrie 2011 – Festivalul Internaţional de poezie de la Sighetu Marmaţiei şi Serile 
Nichita Stănescu de la Deseşti, ediţia a 33-a, organizate de Casa municipală de cultură Sighetu 
Marmaţiei. Ediţie cu invitaţi din Ungaria şi Franţa.  

14-15 octombrie, la Baia Mare şi Rohia, Zilele revistei Nord literar, ediţia a 6-a, şi Colocviile de literatură, 
ediţia a 10-a, manifestări prilejuite şi de apariţia numărului 100 al revistei Nord literar. Au fost premiaţi 
clujenii Ion Vlad, Horia Ursu şi Irina Petraş. 

14 octombrie, Baia Mare – a avut loc inaugurarea festivă a sediului Reprezentanţei Maramureş a Filialei Cluj 
a USR. Coordonator: Gheorghe Pârja. 

19 octombrie ora 12– Lansare de carte Gheorghe Săsărman, Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton 
Retegan şi ale dosarului său. Prezintă: Ion Pop, Ovidiu Pecican, Virgil Stanciu, Radu Constantinescu. 

19 octombrie, la Zalău, Lectură publică, întâlnire cu cititorii. Participă Gabriel Chifu, Adrian Popescu, Irina 
Petraş. 

19-21 octombrie, la Satu Mare, Zilele Festivalului Internaţional Poesis. Participă reprezentanţi ai Uniunilor de 
scriitori din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Serbia, Germania, invitaţi ai revistelor Poesis şi Poesis 
Internaţional. Marta Petreu a primit Premiul pentru proză. 

27 octombrie– Lansare Ramón de BASTERRA, Opera lui Traian (Colecţia Privirea celuilalt, Institutul european), 
trad. de Oana Presecan, prefaţa de Mariano Martín RODRIGUEZ (Volumul – un jurnal de călătorie scris în 
perioada interbelică – este singurul de acest gen dedicat României de către un scriitor spaniol) 

28-29 octombrie – al X-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu tema Cenzura în presă – ieri şi azi. Participă 
scriitorii: Irina Petras, Ion Pop, Marta Petreu, Constantin Cubleşan, Viorel Cacoveanu, Ovidiu Pecican, 
Ilie Rad, Ştefan Borbély, Gh. Săsărman, Cseke Peter, Aurel Sasu, Mircea Popa, Radu Vida şi alţii. 

2 noiembrie, librăria Book Corner în colaborare cu editura Casa de pariuri literare vă invită la o întâlnire cu 
poetul Andrei Doboş şi volumul de poezie Inevitabil (2011).Prezintă: Irina Petraş, Ion Pop şi Ştefan 
Manasia. 

3 noiembrie– Carol Iancu, doctor „honoris causa” al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, lansează la 
Cluj Dosarul Ilarie Voronca. 
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3 noiembrie, Muzeul de Artă – Lansare de carte Horia Bădescu: E toamnă nebun de frumoasă la Cluj 
(Editura Eikon). Participă Andrei Marga, Petru Poantă, Radu Preda, Călin Stegerean, Florin Zaharescu, 
Dorel Vişan. Moderator: Daniel Moşoiu. 

6 nov. TVR Cultural va difuza un film realizat la Institutul Cultural Roman Lisabona de Lucia Constantinescu 
/ operator Andrei Corut. Printre intervievati: Virgil Mihaiu, director al ICR Lisabona 

9-11 noiembrie: ZILELE PROZEI LA CLUJ ediţia a 5-a: Laboratorul prozatorilor (fragmente inedite de proză 
într-un Concurs cu premii); dezbateri despre starea prozei, lansări de carte (Horia Bădescu, Mircea 
Tomuş etc.) şi întâlniri cu cititorii la sediul Filialei, la biblioteci, librării. 

11 noiembrie: Inaugurarea Galeriei de artă Scriptorium la sediul Filialei. Expoziţie Mariana Bojan.  

10 noiembrie, în cadrul ciclului de manifestări „Mari personalităţi ale cetăţii”, Casa de cultură a municipiului 
Cluj-Napoca vă invită la întâlnirea cu poetul şi traducătorul Aurel RĂU, la împlinirea vârstei de 81 de ani.  

11 noiembrie 2011, în Foaierul Clubului Colegiului Academic al Universităţii „Babeş-Bolyai”: lansarea cărţii 
„Crampoanele României şchioape. Tabloidizarea presei sportive româneşti” de Cristian Asztalos. 
Prezintă: Andrei Marga, Vasile Sebastian Dâncu, Viorel Nistor şi Tiberiu Fărcaş. 

12 noiembrie, la Restaurantul ASTORIA, Societatea Cultural-Ştiinţifică VIRTUS ROMANA REDIVIVA 
Cluj-Napoca şi Editura Eikon vă invită la lansarea cărţii Panegirice şi omagieri postume de Teodor 
Tanco. Vor prezenta: Hanna Bota şi Vasile G. Dâncu. 

12 noiembrie, la Teatrul Taganka din Moscova a avut loc spectacolul Manole după Lucian Blaga, cu 
participarea extraordinară a actorului Dorel Vişan şi a muzicianului Grigore Leşe.  

15-16 noiembrie – la Bistriţa, Simpozion Liviu Rebreanu organizat de Centrul cultural judeţean Bistriţa. Au 
participat: Irina Petraş, Marta Petreu, Ioan Pintea, Nichita Danilov, Andrei Moldovan, Cornel Cotuţiu, 
Gavril Moldovan, Virgil Raţiu, Olimpiu Nuşfeleanu, Nicolae Avram, Vasile Dâncu etc. 

18 noiembrie, a avut loc şedinţa de Consiliu a Uniunii Scriitorilor din România prezidată de criticul literar 
Nicolae Manolescu.  

19 noiembrie, la Ateneul Român, prima ediţie a GALEI POEZIEI ROMÂNE CONTEMPORANE, proiect 
realizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Pe lista celor 25 de poeţi selectaţi de 
Nicolae Manolescu s-au aflat şi clujenii: Dinu Flămând, Ion Mureşan, Marta Petreu, Adrian Popescu. 

23 noiembrie – Vernisaj Salonul de iarnă al medicilor ediţia a 41-a. Responsabil Laura Poantă. 

noiembrie – Aniversare Mişcarea literară un deceniu de apariţie. 

25-27 noiembrie, la Bistriţa: Saloanele Liviu Rebreanu şi Festivalul Naţional de Proză, ediţia a 29-a, la 
Bistriţa şi la Târlişua. 

7 decembrie– Revista de cultură Tribuna şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, vernisajul expoziţiei internaţionale 
de grafică contemporană Tribuna Graphic, în cadrul Zilelor Tribuna. 

8 decembrie Invitatul Cafenelei critice de este regizorul şi scriitorul Mihai Măniuţiu.  

8 decembrie, tradiţionala Reuniune de toamna-iarna  

9 decembrie – Mircea Vaida-Voevod, 70. Va fi lansată cea mai nouă ediţie a romanului Corinda. 

9 decembrie, ora 1230 – în Foyerul Colegiului Academic al Universităţii Babeş-Bolyai, revista Verso (redactor 
şef Ion Mureşan) va sărbători apariţia numărului 100. 

10 decembrie, la Sighet, conferenţiază Marta Petreu şi Ovidiu Pecican.  

13 decembrie, librăria Book Corner în colaborare cu editura Charmides întâlnire cu Ion Mureşan şi 
Alexandru Vlad. Întâlnirea este prilejuită de lansarea în premieră în Cluj-Napoca a volumului de poezii 
cartea Alcool şi a romanului Ploile amare. Prezintă: Ion Pop, Victor Cubleşan, Alex Goldiş şi Ştefan 
Manasia. 

13 dec., Ştefan Borbély vorbeşte la Facultatea de Litere despre Centenarul clădirii MARIANUM (sediul 
facultăţii), împlinit în 10 decembrie 2011. 

14 decembrie – În cadrul Atelierelor critice, manifestare culturală organizată de Biblioteca Judeţeană Bistriţa 
şi Editura Eikon în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici Bistriţa, va conferenţia la „Arcade 24” Ion Pop 
– Orientări în poezia românească actuală. 

 16 decembrie, la Klausenburg Cafe, în Str. Universităţii nr. 1, lansarea cărţii Jurnal la Klausenburgde 
Octavian Hoandră. Vor vorbi despre carte: Ion Mureşan, Petru Poantă şi Alexandru Vlad. 
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20 decembrie – în Sala Popovici a Facultăţii de Litere, lansarea volumului Ioana Em. Petrescu, Studii despre 
Ion Budai-Deleanu, ediţie de Ioana Bot şi Adrian Tudurachi. Participă Sanda Cordoş, Irina Petraş, Maria 
Boje. 

21 decembrie, ora 18, în cadrul Galelor UMF Medicină, artă, cultură, va fi lansat romanul lui Horia Bădescu 
Joia patimilor. Prezintă Constantin Cubleşan şi Petru Poantă. 

 

2012 
5 ianuarie, în sala „Ioan Muşlea” de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, prima şedinţă ASTRA 

din 2012 cu tema Prolog la Anul Caragiale. Participă: Vasile Fanache, Constantin Cubleşan şi Mircea 
Popa.  

16 ianuarie: Moment Eminescu. Recitiri şi recitări. Recitesc: Constantin Cubleşan, Rodica Marian, Mircea 
Popa. Recită: Emanuel Petran 

18 ianuarie, la librăria Book Corner, lansarea cărţii Critica în tranşee, volum de debut al lui Alex Goldiş. 
Prezintă: Ion Pop, Sanda Cordoş, Mihaela Ursa. 

8 februarie ora 13: Cenzură şi autocenzură. Dezbatere prilejuită de lansarea volumului coordonat de Ilie Rad 
Cenzura în România. Prezintă: Irina Petraş, Mircea Popa. 

10 februarie, la sediul Filialei Cluj a USR, lansare de carte Nicolae Goja, Fabrica de iarbă. Prezintă Irina 
Petraş, Ioan Pavel Azap, Gheorghe Pârja. 

23 februarie: Conferinţa Sextil Puşcariu (1877-1948) şi miracolul Clujului interbelic. Participă Eugen Beltechi, 
Mircea Borcilă, Elena Comşulea, Nicolae Mocanu, Mircea Popa, Petru Poantă. 

23 februarie – Clubul SAECULUM (Beclean) şi Clubul Cultural EUPHORION (Dej) vă invită la conferinţa lui 
Ovidiu PECICAN: Balada medievală valahă sau Cântecul de gesta la români în secolele al XII-lea – al 
XIV-lea.  

23 februarie, ora 18– La librăria Book Corner, lansare de carte Radu Ţuculescu, Femeile insomniacului. 
Prezintă: Mihaela Ursa şi Ştefan Manasia. 

24 februarie, la Bistriţa, Mişcarea literară – 10 ani de la înfiinţare. Cu Olimpiu Nuşfelean, Ioan Pintea, Andrei 
Moldovan, Virgil Raţiu, Ion Moise. 

27 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară, Sala „Ion Muşlea”, Centrul de Studii Transilvane şi Editura 
Eikon lansează lucrările Datoria vieţii noastre de Vasile Pârvan (ediţie îngrijită de Ioan-Aurel Pop) şi 
Pentru o comunitate a egalilor de Ioan-Aurel Pop. Participă: Ioan Bolovan, Corin Braga, Aurel Codoban, 
Vasile Sebastian Dâncu, Nicolae Edroiu, Ovidiu Ghitta, Ioan-Aurel Pop, Liviu Pop, Vasile Puşcaş, Ioan 
Rus. 

1 martie: Reuniunea de primăvară a doamnelor: Impresii de călătoare: Gabriela Lungu, Rodica Marian, 
Mariana Gorczyca, Hanna Bota, Doina Cetea. Moderator: Irina Petraş. 

2 martie, la Centrul multicultural Poesis, Satu Mare – Lectură publică cu... Peşti şi muzică. Citesc din opera 
lor Alexandru Zotta şi George Vulturescu. 

1– 15 martie: Expoziţia Flavia Teoc la Galeriile de artă Scriptorium  

16-17 martie, la Zalău, Zilele revistei Caiete silvane, ediţia a cincea. Redactor şef: Daniel Săuca. 

21 martie, ora 13– Primăvara poeţilor. Poeţi la echinox. Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România în 
colaborare cu Biblioteca judeţeană „Octavian Goga” Cluj vă invită la o întâlnire cu poezia în prag de 
primăvară. La sediul bibliotecii judeţene, vor citi din versurile lor: Ioan Pavel-Azap, Horia Bădescu, 
Mariana Bojan, Hanna Bota, Doina Cetea, Ion Cristofor, Iulia Cubleşan, Constantin Cubleşan, Vasile 
Gogea, Gabriela Leoveanu, Rodica Marian, Victor Constantin Măruţoiu, Marcel Mureşeanu, Mircea 
Popa, Adrian Popescu, Aurel Rău, Persida Rugu, Rodica Scutaru-Milaş, Flavia Teoc, Adriana 
Teodorescu. Moderator: Irina Petraş. Evenimentul se va încheia cu o şedinţă de autografe Carte în dar. 

27 martie – la Stadtbibliothek – Mailänder Platz Nr. 1 Literatur rund um den Globus Forumul 
Roman-German Stuttgart e. V. şi noua Bibliotecă Centrală/Stadtbibliothek prezintă „Liebe, 
Revolutionen und andere Freiheiten“ de Eugen Cojocaru. 

 28 martie – Radu Mareş îşi va lansa romanul Deplasarea spre roşu la librăria Book Corner. Prezintă: Ovidiu 
Pecican şi Virgil Stanciu. Lansarea de carte va fi urmată de vernisajul miniexpoziţiei de artă decorativă 
Coline şi stoguri, expoziţie semnată de Angela Roman Popescu. 
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28 martie, ora 12 – Deschiderea Târgului Gaudeamus, ediţia a 13-a, la Cluj. Director de onoare al ediţiei – 
Cornel Udrea. 

29 martie, de la ora 16.00– la Librăria Book Corner, o întâlnire cu poeta Medeea Iancu şi volumul ei de 
debut – Divina tragedie. Prezintă: Ion Pop, Alex Goldiş şi Luigi Bambulea.  

30 martie,– lansarea Jurnalelor lui Constantin Fântâneru. Prezintă: Irina Petraş, Ştefan Borbely, Ion 
Fântâneru, Mircea Muthu, Doru-George Burlacu, Lucian Pricop. 

30 martie, de la ora 13 – la Librăria Book Corner lansarea romanului Bokia de Ovidiu Pecican (Tracus Arte, 
2011). Prezintă: Alexandru Vlad şi Ion Vartic. 

31 martie a avut loc la sediul Reprezentanţei Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, o 
întîlnire a tinerilor – studenţi şi elevi, care l-au cinstit pe Nichita Stănescu la împlinirea a 79 de ani de la 
naştere. Gheorghe Pârja, coordonatorul Reprezentanţei, le-a vorbit despre poet şi legăturile lui cu 
Maramureşul.  

2 aprilie, la sediul Bibliotecii Judeţene: lectură publică În lumea poveştilor cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii 
pentru Copii. Participă: Ioan Pavel Azap, Hanna Bota, Iulia Cubleşan, Constantin Cubleşan, Teodora 
Gogea, Andrea Hedeş, Vasile Igna, Gabriela Leoveanu, Victor C. Măruţoiu, Ovidiu Pecican, Flavia 
Teoc, Adriana Teodorescu. Moderator: Irina Petraş 

3 aprilie, la Sighişoara, lansarea volumului de corespondenţă Henri Pernet – Mircea Eliade. Prezintă H. 
Pernet, Mihaela Gligor, Mariana Gorczyca. 

5 aprilie, la Libraria Book Corner, lansarea volumului Cinematograful gol de Daniel Cristea-Enache. 
Prezinta: Michael Shafir, Alexandru Vlad, Ovidiu Pecican. Moderator: Valentin Derevlean 

19 aprilie– Caragiale printre noi. Masă rotundă cu participarea scriitorilor Mircea Tomuş, Constantin 
Cubleşan, Mihai Dragolea, V. Fanache, Mircea Popa, Ion Vartic, Adriana Teodorescu. Mini-spectacol cu 
Emanuel Petran. 

25 aprilie la Librăria Book Corner – lansarea volumului de versuri al lui Horia Gârbea Trecutul e o sărbătoare 
(Editura Tracus Arte). Prezintă: Adrian Popescu şi Ion Mureşan. 

2 mai, la Libraria Bastilia din Bucuresti – lansarea celui mai recent volum semnat de Sanda Cordoş – Lumi 
din cuvinte. Reprezentări şi identităţi în literatura română postbelică  

10-11 mai – Zilele Lucian Blaga ediţia a 22-a (vezi şi site-ul www.societateablaga.ro): 10 mai, ora 12 – 
Lansare de carte Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea uimirii, vol I: Interferenţe spirituale; vol. II: 
Drumul fără sfârşit. Lansarea Suplimentului Meridian Blaga al revistei Tribuna (în avanpremiera 
volumului de comunicări); ora 20 – Recital de poezie Vocile Clujului. Spectacol Acustikon, în colaborare 
cu Radio Cluj; Expoziţie Ovidiu Petca: Metamorfozele lui Faust. 

18 mai, lansarea volumului Eroticon. Tratat despre ficţiunea amoroasă, de Mihaela Ursa. Alături de autoare, 
vor lua cuvântul: Sanda Cordoş, Alex Goldiş şi Cosmin Borza. 

23 mai, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, lansare Infernul lui Dante în traducerea lui Marian Papahagi. 
Participă: Corado Bologna, Monica Fekete, Irina Papahagi, Mira Mocan, Ion Vartic. 

25 mai se deschide ediţia a doua a Zilelor Clujului, cu Promenada cărţilor. 

28-30 mai – ZILELE CULTURALE POESIS 2012: la Centrul Multicultural „Poesis”; Festivitatea de decernare a 
Premiilor literare anuale „Poesis”. Lectură de poezie. Lansări de carte: Acad. Eugen Simion, poetul leton 
Leonis Briedis, criticul Th. Codreanu, poetul Mircea Petean, prozatorul Alexandru Vlad, criticul Alex Goldiş. 

30 mai Biblioteca „Petre Dulfu” Baia Mare Lansări de carte – Parteneri – USR/ Reprezentanţa „Maramureş” 
(Gh. Pârja) 

30 mai 2012 la Centrul de Cultură Urbană CASINO prima lansare de carte în această locaţie: volumul Clujul 
administrativ 1992-2012. Dicţionar de persoane, semnat de Dumitru Cerna. Vor prezenta scriitorii Irina 
Petraş, Petru Poantă, Ion Cristofor, Ionuţ Ţene şi istoricul Vasile Lechinţan. 

31 mai, la Galeriile Diverta, vernisajul ediţiei a 5-a a Salonului de primăvară al scriitorilor; la sediul Filialei – 
Premiile Filialei Cluj a USR. Sponsori: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, omul de 
afaceri Remus Pop. 

8 iunie, la Facultatea de Litere – lansarea cărţii lui Douglas Allen Mit şi religie la Mircea Eliade. Participă 
Corin Braga, Mihaela Gligor, Irina Petraş.  

8 iunie,– la Librăria BookCorner, lansarea cărţii Claritate neostenită de Antonio Gamoneda, traducere din 
limba spaniolă de Dinu Flămând. Prezintă: Ion Pop, Adrian Popescu, Ştefan Manasia.  
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15 iunie, la sediul Filialei, la Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor, se lansează Promenada scriitorilor. 
Almanah ilustrat, 600 de pagini format A4. Volum editat de Filiala Cluj în cadrul proiectului Scriitorul în 
cetate, cu prilejul Centenarului Caragiale, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca. Volum alcătuit de Irina Petraş. 

15 iunie, la Bookcorner, lansarea cărţii Ioanei Bot Eminescu explicat fratelui meu. Prezintă Mihaela Ursa, 
Alexander Baumgarten, Cosmin Borza. 

miercuri 20 iunie, la Atelierul MULTIDISCIPLINAR de Filosofie şi Antropologie Medicală (în clădirea Clinicii 
„Medicala II”, str. Clinicilor nr. 2-4, la Etajul II, Sala Bibliotecii), conferinţa Florinei ILIS „Boala în romanul 
lui Thomas Mann Muntele vrăjit”. 

22 iunie, la Baia Mare: Zilele revistei Nord literar. 

27 iunie, lansarea volumului OftalMOFTologia sau Ochelarii lui Nenea Iancu al lui Vasile Gogea la Bistriţa. 
Prezintă: Andrei Moldovan şi Virgil Raţiu. 

5 iulie – La sediul Reprezentanţei Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj (Baia Mare, 
Palatul Administrativ) a avut loc premierea la prima ediţie a Festivalului-concurs pentru tinerii scriitori, 
iniţiat de poetul Gheorghe Pârja, şeful Reprezentanţei, cel care a creat în cadrul ei un cenaclu al tinerilor 
scriitori. 

17 iulie, la Librăria Book Corner, lansarea cărţii Portul popular românesc şi maghiar din judeţul Cluj. 
Interferenţe culturale, de Aurel Bodiu şi Maria Golban. 

24-28 septembrie, la Kuşadasî, în apropierea cetăţii Efes, a avut loc Turnirul poetic „Cununa de lauri de la 
Efes”, organizat de Uniunea Scriitorilor din România. Juriul a fost condus de Gabriel Chifu, laureat al 
ediţiei precedente. În competiţie au participat scriitori români din trei filiale ale USR: Iaşi, Craiova şi 
Arad-Timişoara. Adrian Popescu şi filiala USR Arad au câştigat premiile individual şi respectiv pe echipe 
ale Turnirului Poetic de la Efes, iar Lucian Vasiliu premiul pentru popularitate. 

27 septembrie: Anamaria Beligan îşi lansează la Cluj o nouă carte: Scrisori către Monalisa. Prezintă: Irina 
Petraş şi Mircea Petean. Invitat special: Radu Beligan. 

27-30 septembrie – Festivalul de poezie de la Sighet şi la Serile de poezie Nichita Stănescu de la Deseşti 
(ediţia a XXXIV-a). Marele Premiu „Nichita Stănescu" i-a fost acordat lui Horia Bădescu. 

4-6 octombrie, la Facultatea de Litere – Congrès des Centres des Recherches Internationales sur 
l’Imaginaire: Topographies du mal. Du lieu infernal à l’antiutopie. Comité d’organisation: Jean-Jacques 
Wunenburger (Université Jean Moulin, Lyon 3, France); Philippe Walter (Université Stendhal, Grenoble 
3, France); Corin Braga (Université Babes-Bolyai, Cluj, Roumanie).  

4-7 octombrie 2012– Întâlnirile internaţionale de la Cluj, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Întâlnirile Est – Vest. 
Lansări de carte: Anca Măniuţiu, Ştefana Pop-Curşeu, Laura Pavel, Mihai Măniuţiu, Robert Cohen 
(SUA); Eli Simon (SUA). 

4 octombrie 2012– la Klausenburg Café-Konditorei, manifestarea culturală „Clujul Poeţilor” – recital de 
poezie, în cadrul Târgului „Book Show”. Prezintă: Octavian Hoandră şi Vasile George Dâncu. Participă: 
Mariana Bojan, Gabriel Bota, Doina Cetea, Ştefan Damian, Vasile Gogea, Vasile Igna, Ştefan Manasia, 
Daniel Moşoiu, Ion Mureşan, Aurel Rău, Flavia Teoc şi Mircea Vaida-Voevod. Proiect cultural al Editurii 
Eikon care se va concretiza în publicarea unei antologii de poezie, „Clujul Poeţilor”, întocmită de 
scriitorul Horia Bădescu. 

5 oct., în cadrul BookShow: prezentarea cărţii Ultimul canibal de Hanna Bota. Vorbesc Victor Cubleşan şi 
autoarea.  

7 octombrie – la Ciucea, Concursul Naţional de Poezie “Octavian Goga” ediţia a XVIII-a organizat de 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj în colaborare cu Consiliul judeţean Cluj şi 
Muzeul Memorial “Octavian Goga” din Ciucea şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Cluj. Persoană de contact: 
Victor Cubleşan. 

10-14 octombrie, în cadrul Târgului International de Carte de la Frankfurt şi cu ocazia Centenarului 
Steinhardt, va avea loc lansarea volumului Proximităţi şi mărturisiri semnat de Ioan Pintea. 

15 octombrie 2012 – Lansare de carte Vasile Dâncu „Cântece”, antologie, seria Opera Omnia, Editura Tipo 
Moldova. Prezintă: Ion Mureşan, Constantin Cubleşan, Nicolae Bosbiciu, Virgil Raţiu şi Vasile George 
Dâncu. Invitat de onoare: Grigore Leşe.  

16 octombrie, la Librăria Book Corner din Cluj – lansarea volumului-tribut Dispars, semnat de Vlad 
Moldovan. Vor prezenta, alături de autor: Alex Goldiş şi Ştefan Manasia. Moderator: Valentin Derevlean. 
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16 octombrie, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, vernisaj ediţia a 42-a a Salonului de artă al medicilor. Expune 
şi colega noastră Laura Poantă (curator al Salonului). Prezintă: Livius George Ilea şi Ovidiu Pecican. 

16-26 octombrie – Festivalul Literary Ark 2012, desfăşurat la Erevan/Yerevan (Armenia), a avut-o între 
participanţi şi pe poeta Ruxandra Cesereanu. 

17 octombrie, la librăria Book Corner, întâlnire cu poetul Radu Vancu şi cartea lui Frânghia înflorită. Prezintă 
criticii Alex Goldiş şi Mihaela Ursa. 

18-20 octombrie – Oradea. Zilele Revistei Familia, ediţia a XXII-a (105 ani de la moartea patronului revistei, 
Iosif Vulcan). Invitat special, Ion Pop. 

19-20 octombrie– Al XI-lea Simpozion naţional de journalism. Invitat special Andrei Pleşu. Dintre scriitorii 
clujeni, participă: Elena Abrudan, Ilie Rad, Ştefan Borbely, Constantina Raveca-Buleu, I. Maxim-Danciu, 
Mircea Popa, Tudor Vald. 

19 octombrie – Centenar Steinhardt la Bistriţa. Participă, de la Cluj: Irina Petraş, Adrian Popescu, 
Alexandru Vlad, Ovidiu Pecican, dar şi Ioan Pintea, Andrei Moldovan, Olimpiu Nuşfelean, Cornel 
Cotuţiu, de la Bistriţa 

22 octombrie ora 12 – Şedinţa lărgită a Comitetului Filialei Cluj a USR. 

23 octombrie, ora 13 – lansarea Revistei ORAŞUL 25 (director: Ionel Vitoc) la Galeria CASA ARTELOR 
din Cluj-Napoca (în colegiul de redacţie al revistei: Mircea Popa, Constantin Zărnescu, Marcel 
Mureşeanu). 

26 octombrie – Vizita prozatorului italian Andrea Bajani la sediul Filialei USR. S-a întreţinut amical cu 
Irina Petraş, Gabriela Lungu, Adrian Popescu, Ovidiu Pecican, Ioan-Pavel Azap. I s-a luat un interviu 
pentru Tribuna. 

28 octombrie, la Teatrul naţional, spectacolul DELIRURI, pe texte de Ion Mureşan din cartea alcool. 
Producător: Teatrul de Artă Deva. Scenariul şi regia: Mihai Măniuţiu. Scenografia: Adrian Damian. 
Coregrafia: Vava Ştefănescu. Muzica originală: Ada Milea. Asistent regie: Mihai Panaitescu. 
Distribuţia: Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Vava Ştefănescu, Cristian Rigman. 

27-29 octombrie – La Sighişoara, Simpozionul Möglichkeiten der zusammenarebeit zwieschen 
„Heruntergekommen” und „Zurückgebliebenen”, sau Povestea celor plecaţi, celor rămaşi, celor 
întorşi. Istoria saşilor transilvăneni este istoria multora de-a lungul vremurilor. Al patrulea simpozion 
va adăposti expozitia de fotografie a colegei noastre Mariana Gorczyca Nackte Wurzeln (Rădăcini 
dezvelite) şi Textilcolajele artistei plastice Lilian Theil. 

31 octombrie, în Sala Eminescu a Facultăţii de Litere, la lansarea romanului Luiza Textoris, de Corin 
Braga. Alături de autor, vor lua cuvîntul Sanda Cordoş şi Călin Teutişan. 

30 oct.-4 nov. – Zilele Odin pentru o cultură a schimbării. Din program: Barter cu Kai Bredholt, Donald 
Kitt, Sofia Monsalve, Elena Floris, Doina Cetea, Flavia Teoc, Olga Ştefan, Andrei Doboş; la sediul 
Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj, în cadrul Zilelor Odin Treatet, conferinţă Eugenio Barba şi lansarea 
cărţii sale Casa în flăcări – despre regie şi dramaturgie, traducerea Diana Cozma. Invitate: Anca 
Măniuţiu, Doina Modola, Irina Petraş. 

 8 noiembrie: Zilele prozei la Cluj, editia a şasea. Din program: – Proza românească azi, conferinta sustinută 
de Alex Goldis. Discutii (au vorbit: Ion Pop, Mircea Muthu, Ruxandra Cesereanu, Constantin Cubleşan, 
Victor Cubleşan, Irina Petraş, Flaviu Lucăcel etc.); Noi cărti de proză (lansari de carte în prezentarea 
autorilor); Concurs fulger pentru prozatori: Proză pe cuvinte date. Premiile vor consta în tablouri 
semnate de nume prestigioase de scriitori-plasticieni (Mariana Bojan, Ion Cristofor, Laura Poantă). 

8 noiembrie, la Libraria Book Corner, va avea loc lansarea volumului Ionescu în ţara tatălui (ediţia a III-a, 
revăzută şi adăugită), semnat de Marta Petreu. Prezintă: Alex Goldiş, Ovidiu Pecican. Moderator: 
Valentin Derevlean. 

10 noiembrie – la Facultatea de Litere, în sala Eminescu, Ziua Bálint Tibor. Vor citi proză literară, fragmente 
critice, eseuri următorii: André Ferenc, Balázs Imre József, Barcsay Andrea, Bréda François, Egyed 
Péter, Gondos Mária-Magdolna, Jancsó Miklós, Kántor Lajos, Láng Orsolya, László Noémi, Lászlóffy 
Csaba, Lőrincz György, Molnár Vilmos, Sántha Attila, Selyem Zsuzsa, Serestély Zalán, Székely Örs, 
Vida Gábor, Vizi Tünde. Au trimis texte: Borcsa János, Szántai János. Semnează invitaţia Egyed 
Emese, Preşedintele Asociatiei de Prietenie „Bálint Tibor”. 

15-16 noiembrie – la Bistrița, Colocviile „Liviu Rebreanu”, ediţia a XXX-a. Invitaţi de onoare: Nicolae Breban 
şi Cornel Ungureanu. Simpozionul „Rebreanu după Rebreanu”, în cadrul căruia au avut intervenţii şi  
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scriitori din Filiala Cluj a USR: Constantin Cubleşan, Cornel Cotuţiu, Olimpiu Nuşfelean, Andrei Moldovan, 
Virgil Raţiu, Icu Crăciun, Ioan Pintea, Marcel Seserman.  

19 noiembrie, la Book Corner lansarea volulmului Maitreyi Devi – Mac Linscott Ricketts, „Corespondenta. 
1976-1988. Participă: Mihaela Gligor şi Traian Penciuc. 

22 noiembrie, sala Cupola, Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti, la seminarul de informare cu privire la 
posibilităţile de finanţare oferite de către NORLA cu scopul de a promova literatura norvegiană în 
România, vor lua cuvântul: Margit Walsø – director NORLA, prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu – 
director Departamentul de limbi şi literaturi scandinave, Universitatea Babeş-Bolyai, Viorel Zaicu – 
director editorial ALL. Moderator: Ion Bogdan Lefter. 

23 noiembrie, Sala Oglinzilor – Seara Prozei – invitaţi: Gabriela Adameşteanu, Marta Petreu, Petru 
Cimpoeşu, Varujan Vosganian, Alexandru Vlad. Introducere: Eugen Negrici. 

24 noiembrie, la Paris – Colega noastră Alexandra Medrea (căreia i-a apărut de curând la Humanitas ediţia 
integrală a traducerii din Raport către El Greco al lui Kazantzakis) va participa la o masă rotundă care 
aniversează 55 de ani de la moartea cretanului de talie mondială. 

25-27 noiembrie – Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi 
Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa. 

26 noiembrie – la Casa Artelor Lansare de carte Marcel Mureşeanu. Prezintă: Irina Petraş, Ion Cristofor, 
Ovidiu Pecican, Petru Poantă, Mircea Popa. 

26 noiembrie, în Sala Ion Muşlea a BCU Lucian Blaga, Ion Taloş susţine conferinţa Colinda leului şi 
importanţa ei culturală. 

 26 noiembrie, la Ateneul Român – a doua ediţie a Galei Poeziei Române Contemporane, organizată de 
Uniunea Scriitorilor din România. Vor citi din opera lor 16 poeţi români, în selecţia criticului Nicolae 
Manolescu. 

27 noiembrie – Lansare de carte Irina Petraş la 65 de ani (Divagări (in)utile şi Moartea la purtător). 

27-29 noiembrie – Teatrul Naţional Cluj-Napoca organizează Festivalul Dramaturgiei Clujene, care va 
cuprinde reprezentaţii cu cele cinci spectacole pe texte ale unor dramaturgi clujeni contemporani: 
Flavius Lucăcel, Ovidiu Pecican şi Alexandru Pecican, Radu Ţuculescu, Cornel Udrea şi Hatházi 
András. 29 noiembrie, la ora 11, la sediul Uniunii Scriitorilor din Cluj-Napoca va avea loc masă 
rotundă la care vor fi dezbătute spectacolele prezentate. Conferinţă introductivă de Laura Pavel. 

1 şi 2 decembrie, se va desfăşura la Cicîrlău ediţia a XVIII-a bienală a Concursului naţional de literatură 
„Vasile Lucaciu”, destinat tinerilor creatori care nu au debutat în volum. Juriul, format din scriitori de la 
reviste literare din Cluj, Oradea, Satu Mare, Zalău, Bistriţa şi Baia Mare, va acorda premii şi cărţi din 
Maramureş, oferite de gazde.  

3 decembrie, în Sala „D. Popovici” de la Facultatea de Litere, Cătălin Dorian Florescu – scriitor elveţian de 
origine română – va avea o întîlnire cu studenţii de la Litere, în cadrul proiectului „Întîlnirile de la Filo”. 
Amfitrioni ai întîlnirii: Sanda Cordoş şi Alex Goldiş. 

6 decembrie– Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Aniversări rotunde. Sărbătorirea seniorilor Filialei – 
Gala sărbătoriţilor. Turnir literar-gastronomic. 

12 decembrie, în Sala Eminescu a Facultăţii de Litere, Florina Ilis îi va întîlni pe studenţii clujeni în cadrul 
evenimentului „Zilele Filo 2012”, organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai”. Alături de autoare, vor lua 
cuvîntul: Alex. Goldiş şi Valentin Derevlean. 

12 decembrie – Întâlnire cu Mihai Măniuţiu la Librăria Cărtureşti. 

13 decembrie, la Bistriţa, lectură publică Gabriel Chifu. Participă: Ioan Pintea, Irina Petraş, Adrian Popescu. 

19 decembrie – Masa rotundă: cu Ion Maxim Danciu despre revista Tribuna. 

 

2013  
10 ianuarie, la sediul Filialei, continua Ciclul de conferinţe Scriitorul în cetate: Ion Simut va vorbi 

despre Destinul istoriei literare. Dezbaterile vor avea ca punct de plecare cartea sa Vămile 
posterităţii. 

15 ianuarie (la sediul Filialei) După un Moment Eminescu susţinut de actriţa Ileana Negru, are loc 
lansarea a 6 nume noi în Colectia de debut Biblioteca Tânăarului scriitor: Alina Bako, Adela Dinu,  
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Olesea Ciobanu, Marian Horvat, Tatiana Oltean şi Cristina Vidruţiu. Cartile lor au fost editate în 
colaborare cu editurile Eikon (5 titluri) şi Casa Cartii de Ştiinţă (1 titlu). 

18 ianuarie, la Librăria Book Corner – Mihai Măniuţiu și lansarea cărţii Până una-alta, cel de-al şaselea 
volum din seria de autor apărută la Editura bybliotek. Invitaţi speciali: András Visky, Sanda Cordoş şi 
Liviu Maliţa. Vor citi actorii Teatrului Naţional Cluj Miriam Cuibus şi Ionuţ Caras. 

24 ianuarie – la Zalău (Centrul de Cultură şi Artă), lectură publică Mircea Petean. Prezintă Ion Pop, Viorel 
Mureşan, Marcel Lucaciu. 

25 ianuarie la sediul Filialei Cluj a USR – Masa rotundă Cu Florina Ilis despre Eminescu (pornind de la 
romanul Vieţile paralele). Participă: Sanda Cordoş, Irina Petraş, Adriana Stan. 

7 februarie, la biblioteca de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, lectura publică George 
Vulturescu.  

12 februarie – Inaugurarea Filialei Transilvania a ICR. Expoziţia foto Ştefan Socaciu: Cluj, inima 
Transilvaniei, şi Conferinţa Mircea Muthu, Repere culturale transilvane. 

15 februarie, la librăria Book Corner, lansarea volumelor Labirintul mărturisirii de Răzvan Voncu şi 
singurătatea vine pe facebook de Dan Mircea Cipariu, ambele apărute în anul 2012 la editura Tracus 
Arte. De la ora 14.00, în acelaşi loc, moment omagial Ion Pop, coordonatorul colecţiei Avangarda la 
Tracus Arte. Participă: Irina Petraş, Ion Pop, Dan Mircea Cipariu, Răzvan Voncu, Ştefan Manasia, Alex 
Goldiş, Ioan Cristescu, Cosmin Perţa. 

18 februarie, – lansare Alexandru Vlad, Măsline aproape gratis, la BookCorner. Prezintă: Victor Cubleşan, 
Vasile G. Dâncu, Marius Jucan, Ion Mureşan 

21 februarie – lansare Gh. Glodeanu, Narcis şi oglinda fermecată. Prezintă: Irina Petraş, Mircea Popa, 
George Vulturescu. 

21 februarie, la Casa Municipală de Cultură, aniversare Horia Bădescu 70. participă: Petru Poantă, 
Constantin Cubleşan, Irina Petraş, Aurel Sasu, Octavian Şchiau, Ion Pop, Cornel Udrea, Simona 
Munteanu, Ion Cristofor, Ilie Călian etc. 

21 februarie, Librăria Book Corner, o întâlnire cu Mircea Muthu. Se lansează volumul de autor – Panoramic 
sud-est european (Eikon, 2012), dar şi ediţia de Scrieri de istorie literară – Petre Grimm, îngrijită de 
Liana Muthu. Invitaţi: Acad. Ioan-Aurel Pop şi Călin Teutişan. 

22 febr., la Klausenburg, lansarea a trei traduceri în franceză (semnate de Letiţia Ilea) apărute la Editura 
Eikon: Octavian Hoandră, Vasile Dâncu, Florian Bichir. Au prezentat: Christophe Gomez, Irina 
Petraş, Horia Bădescu, Ion Mureşan, Constantin Cubleşan, Petru Poantă. Moderator: Vasile G. 
Dâncu. 

27 febr.: la Bistriţa, Colocviile revistei „Mişcarea Literară”, pe tema proletcultismului românesc. 

28 februarie – Lansare Octav Pancu-Iaşi, Ţaraundevinerierajoi antologie de schiţe şi povestiri (Editura 
ASC). Prezintă: Diana Breaz, Mircea Breaz, Alina Pamfil, Irina Petraş etc. 

5-10 martie – Piesa Am omorât-o pe mama, semnată de dramaturgul clujean Andras Visky şi jucată cu 
succes pe scena Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, a fost produsă la Londra şi va fi jucată la 
Rosemary Branch Theatre. 

20 martie– Lansare de carte Leon-Iosif Grapini, Capăt de linie. Prezinta Irina Petraş, Ioan Pavel-Azap, 
Victor Cubleşan, Vasile Gogea, Ion Mureşan, Petru Poantă. 

21 martie – Reuniunea de primăvară a doamnelor. Conferinţa Homo legens, susţinută de Alina Pamfil în 
ciclul de conferinţe Scriitorul în cetate, urmată de prezentări de cărţi noi şi proiecte cu Elena Abrudan, 
Hanna Bota, Mariana Bojan, Codrina Bran, Iulia Cubleşan, Doina Cetea, Elisabeta Donca-Kirchmajer, 
Vera Ieremiaş, Flavia Teoc, Mariana Istrate, Gabriela Lungu, Rodica Marian. Moderează: Irina Petraş. 

21 şi 25 martie, la Paris, a 33-a ediţie a Salonului de Carte. România – ţară invitată de onoare. Sunt prezenţi 
la Salon şi clujenii: Florina Ilis, Marta Petreu, Horia Bădescu, Dinu Flămând, Ion Mureşan, Eugen 
Uricaru, Ileana Surducan, Alex Tamba. 

22-24 martie,la Zalău, Ediţia a VI-a a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Participă: Al. Cistelecan, Aurel Pantea, 
George Vulturescu, Traian Ştef, Ioan Moldovan, Mircea Petean, Ştefan Manasia, Victor Munteanu, Ioan 
Pavel Azap, Aurel Pop, Ioan Radu Văcărescu, Ştefan Doru Dăncuş, Florica Bud, Nicolae Băciuţ, Pamfil 
Bilţiu, alături de colectivul redacţiei revistei „Caiete Silvane” (redactor şef Daniel Săuca) şi oameni de 
cultură din Sălaj şi din Transilvania.  
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29 martie Istorie şi simbol – Sala Oglinzilor. Ultima întâlnire. Despărţirea de Casa Monteoru. Un maraton de 
evocări şi poeme, la care au luat parte activ: Ana Blandiana, Dan Hăulică, Gabriel Dimisianu, Ion Ianoşi, 
Ion Pop, Traian T. Coşovei, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Ion Horea, Antoaneta Ralian, Dan Cristea, 
Horia Gârbea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu şi Gabriel Chifu. Moderatorul întâlnirii a fost dl 
Nicolae Manolescu. Fotografii de Ion Cucu şi un cristian au reînviat o uniune a scriitorilor de elită.  

29 martie, la sediul Filialei USR, Întâlnire cu Ion Noja şi cărţile lui. Invitat special: Simona Noja. Prezintă: 
Ştefan Damian, Petru Poantă, Titu Popescu, Alexandru Vlad. Moderator: Irina Petraş. 

31 martie, la ArtGaleria din Bistriţa, expoziţia NICHITA 80. În cadrul evenimentului Ion Pop va susţine 
conferinţa Nichita Stănescu – un portret posibil şi va prezenta cartea Nichita Stănescu – spaţiul şi 
măştile poeziei. 

1 aprilie, la sediul Filialei, în seria de conferinţe Scriitorul în cetate, Ion Vartic va răspunde la întrebarea Ce 
este arta?  

5 aprilie – Conferinţa Nichita Stănescu, de la biografie la universul imaginar susţinută de Corin Braga (în 
ciclul Scriitorul în cetate) a fost urmată de un medalion Nichita Stănescu 80 cu Horia Bădescu, Vasile 
Gogea, Virgil Mihaiu, Petru Poantă, Adrian Popescu. Au mai avut intervenţii Ion Pop, Cornel Ţăranu, 
Ioan Marinescu, Doina Cetea. Moderator: Irina Petraş. 

10 aprilie, la sediul Filialei, un dialog al Martei Petreu cu Petru Poantă la apariţia ediţiei revizuite a Jocurilor 
manierismului logic, cartea celei dintâi, la Polirom. Amfitrion: Irina Petraş. 

11 aprilie – Lectură poetică şi lansare de carte Ioan Pintea (Proximităţi şi mărturisiri), în Amfiteatrul Facultăţii 
de Chimie. 

15 aprilie, la la Galeria „CASA ARTELOR”, Horia Bădescu va conferenţia despre Literatură şi europenitate. 

18 aprilie – La Galeria Artexpert din Cluj, lansare de carte Ioan Gyuri Pascu, Viaţă, adevăr, lumină. Autorul a 
dialogat cu Irina Petraş (şi ea agniţeancă) despre artă, cărţi, copilărie, Agnita. 

 24 aprilie – Academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, va vorbi despre 
Un alt ev mediu transilvan (la sediul Filialei clujene a USR), în seria de conferinţe Scriitorul în cetate.  

22-26 aprilie, la Bistriţa, Zilele Bibliotecii Judeţene (director, Ioan Pintea) 

25 şi 27 aprilie, la Iaşi, Zilele Revistei Convorbiri Literare, ediţia a XVII-a. Invitaţi clujenii Augustin Buzura, 
Grigore Leşe, Ion Mureşan. 

17-18 mai – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, PREMIILE Filialei (sponsori: Primăria şi 
Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, omul de afaceri Remus „Mongolu” Pop) şi REUNIUNEA de 
primăvară-vară. VernisajSalonul de artă al scriitorilor Filialei Cluj a USR – ediţia a şasea (Galeriile 
Scriptorium); Conferinţă în seria Scriitorul în cetate dedicată lui Lucian Blaga: Ion Taloş. Expoziţie 
retrospectivă Festivalul Internaţional Lucian Blaga organizată de BJC. Recital de poezie, Concursul 
Recitindu-l pe Lucian Blaga (ediţia a 3-a). 

19-21 mai, Mario Vargas Llosa la Cluj: spectacolul-eveniment O mie şi una de nopţi, în Sala mare de 
spectacole a Teatrului Naţional Lucian Blaga; decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Babeş-Bolyai”; prelegere şi discuţii libere, alături de Gabriel Liiceanu, la Facultatea de 
Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” (decan şi moderator: Corin Braga). 

22 mai – Caiete Silvane la numărul 100. Prezintă: Irina Petraş, Daniel Săuca, Viorel Mureşan. Au mai luat 
cuvântul: Adrian Popescu, Ion Pop, Ion Mureşan, Victor Cubleşan etc. Au citit din versurile lor poeţi din 
Sălaj. 

24-29 mai: Zilele Clujului. Scriitorii vor fi prezenţi la Promenada cărţilor (str. Kogălniceanu). Participă edituri 
clujene. 

27 mai – Întâlnire cu Virgil Nemoianu la Facultatea de Litere. Moderator: Călin Teutişan. Participă: Corin 
Braga, Mircea Muthu, Luigi Bambulea, Petru Poantă, Irina Petraş. 

31 mai-2 iunie – Colocviul romanului la Alba Iulia. Participă, dintre clujeni, Florina Ilis, Corin Braga, Mariana 
Gorczyca, Radu Mareş. Din juriu face parte Irina Petraş, alături de Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, 
Mircea Mihăieş. Laureaţii ediţiei: Florina Ilis şi Radu Aldulescu. 

2-7 iunie – Turnirul poeţilor, ediţia a treia, la Gyula. Din partea Clujului, au participat Aurel Rău, Ioan Pintea, 
Ion Cristofor, Virgil Mihaiu, Vlad Moldovan şi Viorel Mureşan (ca invitat).  

2-14 iunie– are loc la Paris Festivalul franco-englez de poezie, ediţia 36: Poèmes que nous sommes / Our 
selves as poems. Prezent printre invitaţi colegul nostru Horia Bădescu  
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5 iunie, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, lansarea cărţii cu titlul Migrene semnată de Ovidiu Pecican (1010 
aforisme) şi graficianul Octavian Bour (80 de desene).  

6 iunie, la Casino – Lansare de carte Oana Boc. Prezintă Irina Petraş, Rodica Marian şi Mircea Borcilă. 

10 iunie: Şedinţa Consiliului USR şi decernarea premiilor pe 2012 (la ora 18, în Sala Oglinzilor). Printre 
nominalizaţi, 15 clujeni. În juriu: Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Irina Petraş, Cornel Ungureanu, Mihai 
Zamfir. Florina Ilis a câştigat Premiul pentru porză, iar Ion Pop, Premiul Naţional. 

12 iunie – Gala Media ediţia a 10-a. Laureaţi: Irina Petraş, Horia Bădescu, Florina Ilis. 

17-24 iunie – Vasile Igna participă la Festivalul internaţional de poezie de la Namur (Belgia). În 18 iunie, 
conferenţiază despre Eminescu la librăria Europa Nova din Bruxelles 

19-23 iunie – Prima ediţie a Festivalului de carte Transilvania (organizat de Asociaţia Culturală Eikon şi 
Editura Eikon – Vasile G. Dâncu şi Valentin Ajder, directori –, Filiala Cluj a USR numărându-se printre 
parteneri), la Cluj. Au participat la evenimente scriitorii clujeni: Florina Ilis, Ion Mureşan, Irina Petraş, 
Adrian Popescu, Ion Pop, Ion Vartic, Ovidiu Pecican, Horia Bădescu (autorul antologiei Clujul poeţilor, 
lansată cu acest prilej), Alex Goldiş, Adriana Stan, Mariana Bojan, Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea, 
Ion Cristofor, Iulian Dămăcuş, Vasile Gogea, Ştefan Manasia, Virgil Mihaiu, Daniel Moşoiu, Marcel 
Mureşanu, Mircea Muthu, Mircea Petean, George Vulturescu etc., alături de numeroşi invitaţi din ţară. 

21 iunie– la sediul Filialei Cluj a USR, Lukàcs József (redactor la revista Apostrof) conferinţă cu titlul 
Gastronomie şi istorie în Transilvania secolelor 15-16 (seria de conferinţe Scriitorul în cetate).  

28 iunie – la Baia Mare: Ziua Scriitorulului ediţia a doua şi Zilele revistei Nord literar, 10 ani de la aparitie. 

4-7 iulie – la cea de-a X-a ediţie a Festivalului Literar al Sardiniei de la Gavoi, în cadrul secţiunii “Scrieri 
poetice”, Ruxandra Cesereanu va participa împreună cu poetul austriac Karl Lubomirski la un dialog 
moderat de Chiara Valerio, scriitor şi critic literar. La eveniment va participa şi Giovanni Magliocco, 
traducătorul poetei în limba italiană şi cercetător al operei poetice a acesteia. 

11-13 iulie, la Sibiu, Festivalul Internaţional de Poezie Artgothica, Tabăra de Poezie Artgothica şi Serile 
Artgothice. Se acordă Premiile Naţionale pentru Poezie „Mircea Ivănescu” şi Premiul Mopete pentru 
debut. În juriul acestei ediţii, clujenii Ion Mureşan şi Irina Petraş. Moderator: Adrian Suciu. 

8 august – la sediul Filialei, lansare de carte Gheoghe Săsărman. Participă Ion Pop şi Virgil Stanciu. 
Moderator: Irina Petraş. 

27 septembrie - Alegeri Filiala Cluj a USR (Sala Muşlea a BCU). Irina Petraş a fost realeasă preşedintă. Din 
Comitetul Filialei mai fac parte: Doina Cetea, Ion Cristofor, Ovidiu Pecican, Adrian Popescu. Reprezintă 
Filiala în CUSR: Ruxandra Cesereanu. 

27-29 septembrie- cea de-a XL-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei. 
Premiile au fost acordate de un juriu condus de Gh. Grigurcu. Secretar: Vasile Muste. Membri: 
Gheorghe Pârja, Echim Vancea,Olimpiu Nuşfelean, Vasile Gogea, Radu Ţuculescu, Paul Vinicius, 
Vasile Proca. Printre premianţi: Andrei Zanca. Trofeul Festivalului a fost acordat colegului nostru Vasile 
Gogea. 

28-29 septembrie - Târgul de carte de la Goteborg. România e invitată de onoare. Dintre clujeni, participă: 
Florina Ilis şi Dinu Flămând. 

1-2 octombrie - s-a desfăşurat la Udine Congresul Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu, 
continuând tradiţia congreselor desfăşurate la Aix-en-Provence (2007), Cluj-Napoca (2009) şi Almería 
(2011). Au participat cu prelegeri Eugenia Bojoga, Oana Boc şi Flavia Teoc. 

2 octombrie, la Sala de sticla a Primăriei, lansarea ultimei cărţi antume a lui Petru Poantă: Clujul interbelic. 
Anatomia unui miracol. Participă: Emil Boc (Primarul municipiului), Ioan-Aurel Pop (rector UBB), prof. 
univ. dr. ing. Radu Munteanu şi scriitorii: Irina Petraş, Ion Pop, Horia Bădescu, Mircea Muthu, Adrian 
Popescu, Dumitru Cerna, Ion Cristofor, Nicolae Mocanu. 

A apărut antologia bilingvă Miniaturas de tiempos venideros. Poesia rumana contemporanea, editura Vaso 
Roto, Madrid, 2013. Ediţie de Cătălina Iliescu Gheorghiu, cu o prefaţă de Petru Poantă. Dintre clujeni, 
sunt incluşi în volum: Ion Pop, Dinu Flămând, Adrian Popescu, Ion Mureşan şi Marta Petreu. 

4 octombrie, în cadrul Salonului de Carte Bookfest Cluj-Napoca, ediţia a II-a, Cazinoul din Parcul Central 
găzduieşte lansarea romanului Un singur cer deasupra lor de Ruxandra Cesereanu. Prezintă: Ovidiu 
Pecican. 
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8 octombrie, la Book Corner, lansarea cărţii lui Ioan Pop-Curşeu Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie 
literatură, mentalităţi. Participă: Ion Cuceu, Tudor Sălăgean, Alex Goldiş. 

9 octombrie, ora 17, la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (dir. Daniel Săuca), în cadrul Festivalului 
MuzaFest, POESIS - întâlnire cu poeţi sălăjeni. 

18-20 octombrie, Zilele Revistei Tribuna, la Cluj-Napoca. Masă rotundă cu tema Cultura – între subvenţie de 
stat şi finanţare privată; lansări de carte, dezbateri. 

23 oct – Cercul de studii Eranos invită la prelegerea Ezoterismul românesc, susţinută de Constantina 
Raveca Buleu la Facultatea de Litere, sala D. Popovici. 

23-26 octombrie- Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării a UBB aniversează douăzeci de ani de existenţă prin organizarea Conferinţei Internaţionale 
Media Convergence 2013. Printre invitaţii speciali ai evenimentului, Tudor Vlad. 

31 octombrie, la Satu Mare, pe Aleea Memoriei Culturale, Te Deum şi Recital de poezie Poemul-candelă în 
memoria scriitorilor sătmăreni dispăruţi. Recită George Vulturescu şi poeţi din Cenaclul Afirmarea. 

30 şi 31 octombrie – Ediţia a XXIX-a a Colocviilor ”George Coşbuc” organizate de Biblioteca Judeţeană 
”George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj, Casa 
de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, Revista ”Mişcarea literară”, Editura Eikon Cluj-Napoca şi Primăria 
Coşbuc. Participă: Irina Petraş, Aurel Rău, Gh. Chivu, Vasile Igna, Laura Poantă, Ioan Moldovan, Ion 
Mureşan, Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Luigi Bambulea, Teodor Tihan, Vasile Tărâţeanu, Nicolae 
Corlat, Vasile George Dâncu, scriitori din Bistriţa-Năsăud. Moderator Ioan Pintea. 

6 noiembrie, la sediul Filialei Cluj a USR, are loc o întâlnire cu Virgil Stanciu şi cele mai noi traduceri ale sale. 
Vor vorbi: Sanda Berce, Liliana Pop şi Carmen Borbély. Moderator: Irina Petraş 

Zilele prozei la Cluj, ediţia a opta 13-14 noiembrie (la sediul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj): 
Întâlnire cu prozatoarea norvegiană Kari Brænne în cadrul Seminarului internaţional de traduceri literare 
organizat de Facultatea de Litere a UBB, Departamentul de Limbi şi Literaturi Scandinave (director 
Sanda Tomescu Baciu). Două noi debuturi în Biblioteca tânărului scriitor (numerele 23 şi 24): Otilia 
CHINDRIŞ, Lumea operei lui Eugen Ionescu / Eugène Ionesco; Carmen Georgeta ARDELEAN, 
Hortensia Papadat-Bengescu, „marea europeană” a literaturii române. Pledoarii; Lectura-concurs 
Prozatori în direct. Tema ediţiei: Descrierea.  

15 noiembrie, la Biblioteca Judeţeană George Coşbuc Bistriţa-Năsăud, dialog lusitan-român. Participă Virgil 
Mihaiu şi Daniel Perdigão (director Institutul Camões). Amfitrion: Ioan Pintea. 

15 noiembrie - “O seară cât o mie de seri” cu Horia Bădescu la biblioteca Judeţeană Octavian Goga.  

20-23 noiembrie– la Paris, Colocviul internaţional Literaturile străine in limba franceză, organizat de 
Universitatea Paris Est. Ruxandra Cesereanu va conferenţia despre Lena Constante (Evadarea tăcută). 
Corin Braga, despre Romanul interbelic românesc de inspiraţie franceză (Camil Petrescu, Holban, Gib 
Mihăescu, Mihail Sebastian, Ibrăileanu). 

22 noiembrie, la ClubArt - Premiera Atenţie, cad îngeri! de Sânziana şi Marcel Mureşeanu, un one-woman 
show cu Elena Ivanca. Regia spectacolului este semnată de Medeea Iancu, scenografia de Arhidiade 
Mureşan, iar coregrafia de Luminiţa Toader. 

26 noiembrie- La Casino, Parcul Central, lansare de carte Dumitru Cerna, Dar dacă vine. Prezintă: Irina 
Petraş, Marcel Mureşeanu, Ion Cristofor. 

27 noiembrie - Cu Ion Brad despre viaţa literară clujeană de altădată. Se va lansa, cu acest prilej, cartea sa 
de interviuri cu Ilie Rad (Convorbiri cu Ion Brad, "din primăvară până în tpamnă"). Participă: Aurel Rău, 
Octavian Şchiau. Moderator: Irina Petraş. 

27-28 noiembrie - Colocviile „Liviu Rebreanu”, cea de-a XXXI-a ediţie. 

 28 noiembrie, în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj - lectura publică 
susţinută de poetul Horia Bădescu  

 29 noiembrie - Din seria de conferinţe Scriitorul în cetate, Ştefan Borbely, De ce are Cenuşăreasa pantofiori 
de sticlă? Cu acest prilej, vor fi lansate două cărţi noi semnate de Ştefan Borbely: Civilizaţii de sticlă şi 
De la Heracles la Eukenspiegel, ediţia a doua. Prezintă Corin Braga şi Bogdan Neagota. 

3-5 decembrie - Zilele Filo ediţia a 2-a. Invitaţi: Irina Petraş, Adrian Popescu, Ioana Both, Mihaela Ursa, Doru 
Pop, Ion Pop, Ruxandra Cesereanu, Horea Poenar etc. 
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Echinox 45, 6-7 decembrie 2013 la Cluj-Napoca. 6 decembrie: - Adunare festivă în Aula Magna a 
Universităţii Babeş-Bolyai; - Dezvelirea, pe clădirea din strada Universităţii nr. 7, a plăcii comemorative 
care marchează această aniversare; - Cocktail oferit de Rectorul Universităţii 
„Babeş-Bolyai”; - Vernisajul expoziţiei de artă plastică „Echinox”, la Muzeul de Artă; Sâmbătă, 7 
decembrie (la Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj) - Lansarea antologiei Poeţi germani ai revistei 
„Echinox”; - Lansarea unor cărţi publicate de echinoxişti în anul 2013, prezentate, la cerere, de autorii 
lor; Expoziţie de carte a foştilor şi actualilor redactori ai revistei „Echinox”; - Recital de poezie 
echinoxistă, în lectura autorilor 

10-11 decembrie, Alba Iulia - şedinţa Comitetului Director, a Consiliului USR (de la Cluj, participă Irina 
Petraş, Adrian Popescu şi Ruxandra Cesereanu) şi Gala poeziei româneşti. Poeţi clujeni pe lista lui 
Manolescu pentru această ediţie a Galei: Vasile Igna, Ion Mureşan, Ion Pop, Aurel Rău. 

12 dec., la Academia de Muzică G. Dima din Cluj, la Cursul de Estetica Jazzului (conf. univ. dr. Virgil 
Mihaiu), invitat special - ION CRISTOFOR şi volumul său Orchestra de jazz. 

19 decembrie - Reuniunea de toamnă-iarnă. 

20 decembrie - Triplă lansare de carte Marcel Mureşeanu. Prezintă: Irina Petraş, Dumitru Cerna, Adrian 
Ţion, Ion Cristofor, Ovidiu Pecican, Constantin Cubleşan, Mircea Popa. 

În dicţionarul Personalităţi feminine contemporane din România (autor George Marcu, prefaţă Eugen 
Simion), sunt incluse 18 scriitoare clujene: Diana Adamek, Hanna Bota, Ruxandra Cesrreanu, Sanda 
Cordoş, Diana Cozma, Doina Curticăpeanu, Rodica Frenţiu, Mariana Gorczyca, Mihaela Mudure, Dora 
Pavel, Laura Pavel, Irina Petraş, Marta Petreu, Laura Poantă, Anamaria Pop, Sanda Tomescu-Baciu, 
Mihaela Ursa, Mariana Vartic. 

 

 2014
15 ianuarie, o nouă conferinţă din seria Scriitorul în cetate. CĂLIN TEUTIŞAN va vorbi despre Eminescu, 

umbra şi "reflectul" vizionar. Intervenţia sa va fi urmată de o dezbatere dedicată Zilei Culturii Naţionale, 
dar şi aniversării, în acest an, a 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, Ion Creangă şi Veronica 
Micle. Participă: Florina Ilis, Rodica Marian, Constantin Cubleşan. Moderator: Irina Petraş.  

15 ianuarie - Botoşani - Ion Mureşan este câştigătorul Premiului Naţional de Poezie MIhai Eminescu. Ştefan 
Baghiu a câştigat premiul Opus primum. 

23 ianuarie – Lecturi publice susţinute de Ovidiu Pecican la Zalău. 

24 ianuarie, la sediul Filialei, o nouă conferinţă din seria Scriitorul în cetate: Mircea Muthu: Scrisoarea, 
autobiografia şi viaţa dintre ele. Cu acest prilej, autorul îşi va lansa şi noile sale cărţi. Prezintă: 
Ioan-Aurel Pop, Ştefan Borbely, Florina Ilis, Iulian Boldea. 

28 ianuarie, la Muzeul de Artă, invitat special al Galelor Medicină-Artă-Cultură Echinox 45: cu Horia 
Bădescu (moderator), Ion Pop, Adrian Popescu, Mariana Bojan. Participă Irina Petraş. 

5 februarie, o nouă conferinţă din seria Scriitorul în cetate: Mircea Popa: CLUJUL – exerciţii de memorie 
culturală. Despre autor şi cărţile sale vor vorbi: Horia Bădescu, Pr. Ioan Chirilă, Ion Cristofor, Constantin 
Cubleşan, Vasile Lechinţan şi Ilie Rad. Moderator: Irina Petraş 

13 februarie, la sediul Filialei, dezbatere despre poezie şi dramaturgie şi lansarea a trei cărţi noi cu Daina 
Cozma (Eugenio Barba şi mărul de aur), Mariana Bojan (Lupul nostru de toate zilele), Ion Cristofor 
(Gramofonul de pământ). Participă şi Irina Petraş, Constantin Cubleşan şi Victor Cubleşan. 

14 februarie, la Cafeneaua Poesis din Satu Mare, invitat Ion Mureşan, laureat al Premiului Naţional de 
Poezie Mihai Eminescu pe 2013. 

18 februarie, la Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud (director Ioan Pintea), lansarea volumului George 
Coşbuc,Opere, vol.V, Publicistică (prefaţă Petru Poantă), apărut la Editura Eikon.  

22 februarie: la şedinţa Comitetului Director al USR, s-a decis acordarea egidei USR pentru revistele: 
Mişcarea literară, Caiete silvane, Nord literar, Acolada, Poesis. 

24 februarie, Marcel Mureşeanu invitat la Galele Medicină Artă Cultură (Muzeul de Artă) 

5 martie, Reuniunea de primăvară a doamnelor: Călătorie şi literatură cu Ruxandra Cesereanu şi Hanna 
Bota. 
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6 martie – la Cafeneaua Insomnia, lansare Vasile Muscă,Marea amiază. Studii şi eseuri despre Nietzsche,. 
Prezintă: Vasile Gogea, Ştefan Maftei şi Vlad Moldovan. Amfitrion: Szántai János. 

4 martie, Colocviile Mişcării literare. Printre laureaţi: Horia Bădescu, pentru poezie, George Vulturescu, 
pentru revista Poesis. 

11 martie - Întâlnire cu scriitorul norvegian Lars Saabye Christensen. Prezintă Sanda Tomescu-Baciu şi Irina 
Petraş (Librarium Universităţii). 

14 martie - La Beclean, „Întîlnirile Radu Săplăcan”.  

19 martie, la sediul Filialei, lansarea ciclului Istorie şi literatură din seria de conferinţe Scriitorul în cetate. 
Invitaţi: Mircea Popa şi Stelian Mândruţ. 

19 martie, Ziua Internaţională a Poeziei la Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”. În program: Horia 
Bădescu: prezentarea antologiei Clujul poeţilor. Recital de poezie susţinut de poeţi clujeni. 

21 martie - Rondul poeţilor. Amfitrioni: Irina Petraş, preşedinte, Filiala Cluj a USR, şi Călin Stegerean, 
director, Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Lansat cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, proiectul propune un 
dialog al artelor în spaţiul Galeriei Naţionale a Muzeului de Artă Cluj-Napoca: poeme inspirate de 
tablourile expuse aici se vor alătura acestora pe durata întregului an. În prima parte, desfăşurată în 
lunile martie-septembrie, vor fi expuse poeme de Nicolae AVRAM, Horia BĂDESCU, Oana BOC, 
Mariana BOJAN, Gabriel BOTA, Hanna BOTA, Dumitru CERNA, Ruxandra CESEREANU, Doina 
CETEA, Ion COCORA, Ion CRISTOFOR, Ştefan DAMIAN, Vasile George DÂNCU, Andrei DOBOŞ, 
Andrei FISCHOF, Genţiana GROZA, Vasile IGNA, Martha IZSAK, Alexandru JURCAN, Rodica 
MARIAN, Victor Constantin MĂRUŢOIU, Alexandra MEDREA, Ştefan MELANCU, Virgil MIHAIU, Ioan 
MILEA, Gavril MOLDOVAN, Vlad MOLDOVAN, Daniel MOŞOIU, Ion MUREŞAN, Marcel 
MUREŞEANU, Sânziana MUREŞEANU, Ion NOJA, Olimpiu NUŞFELEAN, Maria PAL, Ioan PINTEA, 
Ion POP, Adrian POPESCU, Persida RUGU, Constantin RUSU, Lucia SAV, Aurel ŞOROBETEA, 
Flavia TEOC, George VULTURESCU. Poemele sunt inspirate de tablouri semnate de Theodor Aman, 
Ion Andreescu, Octav Băncilă,Pericle Capidan, Nicolae Dărăscu, N. Grigorescu,Teodor Harşia, Sava 
Henţia, Ştefan Luchian, Nagy István,Joseph Neuhauser, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Aurel 
Popp,Elena Popea, Constantin David Rosenthal,Francisc Şirato, Nicolae Tonitza. Cu aceeaşi ocazie va 
avea loc un recital susţinut de autorii poemelor, care va fi precedat de o introducere cu titlul „Condeiul şi 
penelul” de Mircea MUTHU. Partea a doua a proiectului va fi dedicată aniversării a 65 de ani de 
existenţă a Filialei Cluj a USR şi a revistei Steaua. Se va edita un volum. 

În perioada 24-26 martie, poetul Ion Mureşan se va afla la Veneţia pentru un recital de poezie, organizat de 
ICR la Bistrot de Venise. Poetul va fi însoţit de traducătorul său în italiană, Danilo de Salazar. 

26 martie, ora 18 - Primăvara poeţilor clujeni la Galele Medicină Artă Cultură. Participă: Horia Bădescu, 
Oana Boc, Mariana Bojan, Dumitru Cerna, Doina Cetea, Ion Cristofor, Mircea Goga, Marcel 
Mureşeanu, Sânziana Mureşeanu, Ion Pop. Moderator: Irina Petraş 

28-29 martie, la Zalău şi la Bobota - cea de-a VIII-a ediţie a Zilelor revistei "Caiete Silvane", eveniment 
organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, revista şi editura "Caiete Silvane", cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Sălaj şi Primăriei municipiului Zalău, partener filiala Cluj a USR. Manifestarea va 
sta sub semnul aniversării Corneliu Coposu - 100. 

3 aprilie, o nouă întâlnire a Cenaclului UBB, condus de Ion Mureşan. 

9 aprilie – la Muzeul de Artă o întâlnire cu opera lui Camil Petrescu. Compozitorul Cornel Ţăranu va dărui 
publicului un moment muzical pe versurile autorului, în interpretarea soliştilor Ramona Eremia şi Cristian 
Hodrea, precum şi a ansamblului Ars Nova (dirijor Cornel Ţăranu), iar actorii Miriam Cuibus, Kézdi 
Imola, Sorin Leoveanu şi Bogdán Zsolt vor oferi un moment poetico-teatral. Vocea scriitorului citind din 
romanul Un om între oameni se va face auzită în acest context configurat de scriitorul Ion Vartic şi 
criticul de teatru Florica Ichim. 

10 aprilie, la sediul Filialei, masă rotundă dedicată lui V. Fanache. Va fi lansată, în format electronic, lucrarea 
V. FANACHE Schiţă bio-bibliografică însoţită de comentarii critice. Culegere alcătuită de Adrian 
Tudurachi. Îl vor evoca, alături de Adrian Tudurachi, Ion Vartic şi Cornel Cotuţiu.  

11-12 aprilie - Zalău, Festivalul „Primăvara Poeziei” ediţia a XIV-a. Lansarea Antologiei de poezie bilingvă 
Primăvara Poeziei XIV A Költészet Tavasza (Ed. Caiete Silvane) 

29 aprilie, la Zalău, Conferinţă Mircea Muthu: „Organic şi modern în literatura transilvană”.  
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În perioada 30 aprilie-1 mai, la Sighişoara, prima ediţie a Turnirului scriitorilor. Iniţiator şi coordonator de 
proiect: Mariana Gorczyca. Printre invitaţi: Florina Ilis, Norman Manea, Paul Cernat, Iulian Boldea, 
Carmen Muşat, Varujan Vosganian, Martin Vopěnka, Ion Cristofor,Gabriella Koszta, Kőrössi P. József, 
Anamaria Pop, Laura Poantă, Alexandru Matei. Vernisajul expoziţiei: „Când literatura şi arta plastică 
interferează” (expun: Laura Poantă şi Ion Cristofor).  

5 mai - Centrul de Studii literare belgiene şi Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor vă invită la lansarea volumului 
România şi Belgia, dinamica relaţiilor politico-diplomatice, economice şi culturale în perioada formării şi 
consolidării statului-naţiune, între 1838 şi 1916, coordonat de E.S. Philippe Beke, Ambasadorul 
Regatului Belgiei în România. Participă, alături de coordonator, acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB, Ion 
Pop, Rodica Lascu-Pop, Irina Petraş. 

7 mai - la Alicante, Spania, lansarea volumului bilingv de poeme JAZZOGRAFIAS PARA DOMAR A LAS 
SAXOFONISTAS (editura Genio Maligno/Granada, 2014), semnat de Virgil Mihaiu şi tradus in spaniolă 
de Catalina Iliescu Gheorghiu.  

8-10 mai - la Satu Mare, Zilele Culturale Poesis 25. 

22-23 mai - Festivalul Internaţional Lucian Blaga ediţia a 24-a.; Organizatori: Societatea Culturală „Lucian 
Blaga" Cluj-Napoca; Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj; Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga" Cluj, Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Recitalul poetic.: Vernisajul Salonului de primăvară al 
scriitorilor (dedicat lui Lucian Blaga). Lansări de carte dedicată lui Lucian Blaga. Premiile Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor şi Reuniunea de primăvară-vară.  

23 mai (la sediul Bibliotecii Judeţene Octavian Goga) - „Clujul lui Lucian Blaga – Clujul nostru" – 
Eveniment-concurs organizat cu participarea elevilor clujeni. Vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică a 
elevilor Liceului de Arte Plastice „Romul Ladea”. Concurs de eseu şi poezie. Festivitatea de decernare a 
premiilor. Moderator: Sorina Stanca 

29 mai - Colegul nostru Balazs F. Attila a primit Premiul Opera omnia la Festivalul Tudor Arghezi ediţia 
2014. 

29 mai-6 iunie - Turnirul poeţilor la Barcelona. Din Cluj, participă Adrian Popescu. 

5 iunie - Lansare de carte Rodica Marian. Luceafărul. text poetic integral. Prezintă: Mircea Borcilă, Călin 
Teutişan, Constantin Cubleşan, Irina Petraş. 

7 iunie: Ion Mureşan invitat la Noaptea de poezie din Lisabona. 

7-8 iunie - Colocviul romanului românesc la Alba Iulia. Participă Irina Petraş (membră a juriului), Alexandru 
Vlad, Radu Mareş. 

9-11 iunie, la Satu Mare Zilele Revistei Acolada, a cincea ediţie.  

13 iunie, la „Librarium Universităţii” lansare de carte Gabriel Bota, cu o prefaţă semnată de Ioan Es. Pop. 
Prezintă Vasile Sebastian Dâncu, Ion Mureşan, Valentin Derevlean şi Vianu Mureşan. 

18 iunie: Lansări de carte cu Radu Mareş (Sindromul Robinson) şi Hanna Bota (Dansând pe Gange şi 
Poeme Hindice). Prezintă Horia Bădescu, Oana Pughineanu, Aurel Codoban, Victor Cubleşan. 
moderator: Irina Petraş 

19 iunie, la sediul Filialei, un dialog neconvenţional cu prozatorul Radu Jörgensen, stabilit în SUA. Moderator 
Ştefan Borbély. 

19 iunie, Cenaclul UBB cu Rodica Marian şi Radu Niciporuc. Moderator: Ion Mureşan. 

19-22 iunie - Festivalul de literatură de la Chişinău. Filiala Cluj a fost reprezentată de Ruxandra Cesereanu 
şi Hanna Bota. 

25 iunie, lansare Ioan Cioba. Prezintă: Ion Mureşan, Constantin Cubleşan, Adrian Popescu. 

25 iunie - Ruxandra Cesereanu şi Florina Ilis vor participa la Noaptea albă a scriitoarelor din România care 
se va desfăşura în Spania, la Granada, în cadrul simpozionului dedicat Limbii române, organizat de 
Lectoratul de română (condus de Oana Ursache) la Universitatea din Granada 

30 iunie, la sediul Filialei - Şezătoare literară în trei timpi: Lansare de carte Aurel Pantea (prezintă Irina 
Petraş şi Al. Cistelecan); lecturi de seară; sărbătoarea numelor. 

4 iulie, la Book Corner, lansare de carte Marta Petreu. Invitata: Ruxandra cesereanu; citeşte poeme ale 
martei: miriam Cuibus. 
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14 august, scriitorul Varujan Vosganian se va întâlni cu cititorii din oraşul sibian Dumbrăveni, lansându-şi 
ediţia a II-a a volumului Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri. Vor prezenta Nicolae Băciuţ şi 
Valentin Marica. 

28 august- La Book Corner, lansare de carte Letiţia Ilea - Sobre pérdidas y ganancias, traducere de Xavier 
Montoliu Pauli. Invitaţi: Marta Petreu şi traducătorul. 

2 septembrie, Fundaţia Culturală CARPATICA Cluj-Napoca organizează la Galeria CASA ARTELOR: 
Conferinţa Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu în literatura română, expune Prof. univ. dr. Mircea 
Popa. 

8 septembrie, la sediul Filialei, lansarea volumului Petru Poantă, Memoriale - la un an de posteritate. 

17-22 septembrie George Vulturescu a participat la a cincizeci şi una ediţie a „Întâlnirilor internaţionale de la 
Belgrad” alături de scriitori din 22 de ţări şi a primit Premiul pentru literatură „Sigiliul regelui Lazar” 

18 septembrie, Bruxelles, Palatul Egmont, 175 de relaţii româno-belgiene; Rodica Lascu-Pop a participat la 
masa rotundă organizată de Ambasada României în Regatul Belgiei, Ambasada Regatului Belgiei în 
România în colaborare cu Institutul Cultural Român la Bruxelles. http://www.icr.ro/roundtable14ro. A 
apărut volumul Dictionnaire Rimbaud, sous la direction de Jean-Baptiste Baronian, Paris, editura Robert 
Laffont, colecţia „Bouquins”, articolele: „Ion Barbu” (p. 56-57), „Petre Solomon” (p. 630-632), „Salah 
Stétié” (p. 637-638), semnate de Rodica Lascu Pop. 

22 septembrie, Sala „Dialoguri europene” de la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, recital POEZIA 
VIE cu George G. Asztalos, Carmen Ciumărnean, Dan Herciu, Valeriu Mircea Popa, Daniel Săuca, 
Adrian Suciu. 

În perioada 25 -27 septembrie, Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei organizează ediţia a XLI-a a Festivalului 
Internaţional de Poezie şi a XXXVI-a ediţie a Serilor de Poezie “Nichita Stănescu” de la Deseşti. Ediţia 
din acest an este onorată de prezenţa unui grup de scriitori din Israel. Din 1979, se organizează la 
Deseşti „Serile de Poezie „Nichita Stănescu”, din 2000, se acordă şi Marele Premiu” Nichita Stănescu” 
al Serilor de poezie de la Deseşti. 

26-27 sept. – Alexandru Sfârlea a participat, ca invitat, la Festivalul poeţilor din Balcani, de la Brăila. A fost 
inclus in Antologia de poezie Balcanica - editia a VIII-a, 2014.  

26-29 septembrie- Ştefan Damian – premiat la “Spoleto Festival Art 2014” (Italia) 

2 octombrie - la Şcoala Gimnazială „Pavel Dan” din Tritenii de Jos s-a desfăşurat ediţia întîi a Colocviilor 
Pavel Dan, pregătită de comitetul director al Societăţii de Lectură Pavel Dan. Au fost prezenţi Aurel 
Podaru, C. Cubleşan (preşedintele de onoare al Societăţii de Lectură), Mircea Popa, Victor Cubleşan, 
Andrei Moldovan, preşedintele Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. 

2-6 octombrie - FILIT Iaşi. Au participat clujenii Alexandru Vlad, Gabriela Lungu, Marta Petreu. 

3-4 octombrie– Livia Titieni a participat la Colocviul internaţional „Femei fără frontiere (Femmes sans 
frontieres) Omagiu Martei Bibescu", Cluj-Napoca (Facultatea de Litere a UBB).  

5-7 octombrie - Festivalul Naţional de Literatură, prima ediţie. FestLit Cluj 2014. Prima ediţie a Festivalului 
Naţional de Literatură reuneşte la Cluj-Napoca reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor 
din România. Timp de trei zile, Clujul va deveni capitala scrisului românesc. Oaspeţii (printre care, în 
ordine alfabetică, Gabriela Adameşteanu, Corneliu Antoniu, Adrian Alui Gheorghe, Iulian Boldea, Leo 
Butnaru, Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Rita Chirian, Dan Mircea Cipariu, Gabriel Coşoveanu, Dan 
Cristea, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Marian Drăghici, Horia Gârbea, Ioan Groşan, Silvia Kerim, Ion 
Bogdan Lefter, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Riri Manor, Aurel Maria Baros, Cassian Maria 
Spiridon, Mircea Mihăieş, Angelo Mitchievici, Ioan Moldovan, Nicolae Oprea, Aurel Pantea, Nicolae 
Prelipceanu, Arcadie Suceveanu, Peter Sragher, Liviu Ioan Stoiciu, Traian Ştef, Cornel Ungureanu, Ioan 
Văcărescu, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Varujan Vosganian etc.) alături de gazde, membri ai Filialei 
clujene (Irina Petraş, Adrian Popescu, Corin Braga, Ruxandra Cesereanu, Ion Pop, Constantin 
Cubleşan, Ion Mureşan, Doina Cetea, Ion Cristofor, Ioana Bot, Alex Goldiş, Elena Abrudan, Constantina 
Buleu Alexandru Vlad, Rodica Marian, George Vulturescu, Olimpiu Nuşfelean, Vasile Igna, Gabriela 
Lungu, Gheorghe Pârja, Săluc Horvat, Hanna Bota, Daniel Săuca etc., etc.) vor susţine recitaluri, vor 
participa la dezbateri pe teme de actualitate în viaţa literară, la întâlniri cu cititorii, lansări de carte, lecturi 
publice. Se va acorda Marele Premiu al festivalului (a revenit lui Gabriel Chifu, iar Trofeul Columb, lui 
Ştefan Borbély). Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere; Facultatea de jurnalism 
FSPAC, Festivalul Internaţional de Carte Transilvania, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj, Teatrul de Păpuşi Puck, Asociaţia Naţională 
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a Profesorilor de Limba şi Literatura română „Ioana Em. Petrescu”, Societatea Culturală 
Carpatica/Revista Oraşul. Sponsori: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; 
Universitatea Babeş-Bolyai; Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj; Clinica RoNeuro Cluj, oameni de 
afaceri clujeni. 

10-13 octombrie - Zilele Revistei Tribuna, la Hotelul „Belvedere”, 130 de ani de la prima apariţie a publicaţiei 
fondate de Ioan Slavici. În program: mese rotunde, dezbateri şi simpozioane, lansări de carte. 

21 octombrie – Consiliul Judeţean Sălaj Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj Asociaţia Culturală Jad 
Asociaţia Scriitorilor din Sălaj Cenaclul literar „Silvania” vă invită la conferinţa „Cine mai are nevoie azi 
de literatură?” susţinută de Alex. Ştefănescu. 

27 octombrie, o nouă ediţie a Cenaclului UBB condus de Ion Mureşan. De data aceasta, la Librăria Book 
Corner. În prezenţa invitaţilor Irina Petraş, Horia Poenar şi Ştefan Baghiu, va avea loc lansarea 
volumelor Oglinda aburită de Ion Mureşan (eseuri conversaţionale) şi Cenuşă în buzunare de Alexandru 
Vlad (proză scurtă). 

28 octombrie, la Fundaţia Minerva, sala Gyimesi Éva, lansare de carte Szilagyi Júlia, Álmatlan 
könyv - memoár - Carte fără vise – Memorii, editata de Comp-Press, îngrijită de Balázs Imre József 

29 octombrie, la Muzeul de Artă, la Galele Medicină Artă Cultură, Balada domnilor de altădată, Francois 
Villon sub pana lui Romulus Vulpescu. Prezentare de: Horia Bădescu şi Irina Petraş. Recită : Dorel 
Vişan. 

31 octombrie, la Sala festivă a Colegiului Naţional „Silvania” din Zalău şi în cadrul unei şedinţe speciale a 
Cenaclului „Silvania” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, lectură publică Radu Ţuculescu. 

octombrie– Efim Tarlapan a participat la cel de-al IV-lea Concurs Internaţional de Aforisme de la Torino, 
desfăşurat sub genericul “Torino in Sintesi”’. Efim Tarlapan premiat pentru aforismul “Poporul care îşi 
uită Istoria rămîne chiar şi fără Geografie”. 

Joi 6 noiembrie, în amfiteatrul Aleman din noul sediu al UMF Cluj - acordarea titlului de doctor honoris causa 
academicianului Augustin Buzura 

6 noiembrie, la Librăria Book Corner lansarea cărţii „Cioran. O mitologie a nedesăvârşirilor” scrisă de Eugen 
Simion. Prezintă Ion Pop, Ion Vartic şi Silviu Angelescu. Amfitrion: Valentin Derevlean. 

7 noiembrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, întâlnire cu Varujan Vosganian. Despre cartea sa Jocul 
celor 100 de frunze şi alte povestiri vor vorbi Tudor Sălăgean, Irina Petraş, Ovidiu Pecican. 

7-9 noiembrie– Ediţia a XXX-a a Colocviilor G. Coşbuc la Bistriţa, Năsăud, Hordou. Participă Andrei 
Moldovan, Vasile Muste, Vasile Gogea, Virgil Raţiu, Eugeniu Nistor, Gavril Pompei, Olimpiu Nuşfelean. 

14 noiembrie, desant sătmărean la Cluj. Membri ai Reprezentanţei Satu Mare a Filialei clujene vor lansa 
noile lor cărţi: George Vulturescu, Gh. Glodeanu, Ioan Nistor, Alexandru Zotta. 

20 octombrie - Gala poeziei române la Alba Iulia. Dintre clujeni, au participat :Adrian Popescu, Vasile Igna, 
Ion Mureşan. 

21 noiembrie, în Studioul de concerte al Academiei de Muzică “Gh. Dima”’ va avea loc spectacolul de 
poezii-cîntece intitulat 5 Tablouri cu UMBRE(le), cu muzică de Constanin Rîpă şi versuri de Sânziana 
Mureşeanu, Ovidiu Pecican, Marcel Mureşeanu, Constantin Cubleşan şi Ion Mureşan. 

27 noiembrie - Reuniunea de toamnă-iarnă: - Lansarea proiectului UBBTv Scriitori clujeni; - Lansarea 
volumului SCRIITORI AI TRANSILVANIEI. Dicţionar critic ilustrat (alcătuit de Irina Petraş cu prilejul 
aniversării a 65 de ani de existenţă a Filialei clujene a USR); - Steaua 65 – despre revistă şi destinul ei 
vor vorbi Aurel Rău, Adrian Popescu, Ruxandra Cesereanu; - Aniversări rotunde; - Bun venit noilor 
membri USR; Vitrina cu cărţi noi: semnal editorial. 

28-29 noiembrie - Zilele Liviu Rebreanu, la Bistriţa şi la Târlişua. 

28 noiembrie, la Librăria Book Corner din Cluj, Ruxandra Cesereanu şi Corin Braga s-au întâlnit cu cititorii, 
Alături de autori, au luat cuvântul: Călin Teutişan, Horea Poenar, Ştefan Manasia şi Marius Conkan. 

28 noiembrie – La Muzeul Mitropoliei Clujului – Seară de poezie creştină, prilejuită de lansarea volumului lui 
Daniel Turcea Cântarea treptelor. Prezintă Ioan Chirilă, Mircea Muthu, Aurel Sasu, Constantin 
Cubleşan. Recită: Horia Bădescu, Adrian Popescu, Dan Damaschin, Ioan Pintea, Ion Mureşan. 

29 şi 30 noiembrie, la Cicârlău, cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Naţional de Literatură „Vasile Lucaciu”, 
organizat de Fundaţia Culturală „Vasile Lucaciu”, Primăria comunei Cicârlău şi Consiliul Judeţean 
Maramureş, în colaborare cu Filiala Cluj a USR.  
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4 decembrie – în Sala Tonitza a Muzeului de Artă, O serată poetică româno-spaniolă. Lansarea volumelor 
bilingve semnate de Virgil Mihaiu (Jazografii de îmblânzit saxofoniste, trad. Cătălina Iliescu Gheorghiu) 
şi Jorge Manrique (Stihuri la moartea tatălui său, versiune românească de Olivia Petrescu şi Diana 
Moţoc). Prezintă: Irina Petraş, Rodica Baconsky, Enrique Nogueras, Ovidiu Pecican, Claudiu Komartin. 

11 decembrie, la sediul Filialei – O nouă conferinţă din seria Scriitorul în cetate: Cu Al. Cistelecan Despre 
conflictul interpretărilor. Se va lansa, cu acest prilej, noua sa carte, Ardelencele. Invitaţi: Ion Pop, Ion 
Mureşan, Alexandru Vlad. Moderator: Irina Petraş. 

 

2015 
2015 – Anul Internaţional al Luminii (ONU) 

8 ianuarie - Întâlnire cu Ion VLAD. Cu acest prilej, va fi lansat volumul Ion Vlad sub imperiul lecturii (coord. 
Laura Lazăr Zăvăleanu). Dedicat celor 85 de ani ai Profesorului Ion VLAD, volumul reuneşte 
semnăturile unor: Diana Adamek, Nicolae Băciuţ, Horia Bădescu, Iulian Boldea, Ştefan Borbély, Ion 
Brad, Ion Buzaşi, Ion Cocora, Ion Creţu, Constantin Cubleşan, Niculae Gheran, Gheorghe Glodeanu, 
Rodica Grigore, Ion Istrate, Ştefan Manasia, Ileana Mălăncioiu, Andrei Moldovan, Mircea Muthu, 
Olimpiu Nuşfelean, Dora Pavel, Laura Pavel, Irina Petraş, Petru Poantă, Horea Poenar, Ioan-Aurel Pop, 
Ion Pop, Mircea Popa, D.R. Popescu, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu, Ilie Rad, Aurel Sasu, Ion 
Taloş, Cornel Ungureanu, Eugen Uricaru, Traian Vedinaş 

8 ianuarie - în Auditorium maximum - o seară specială de poezie şi muzică: Ion MUREŞAN - 60. Cu acest 
prilej, va fi lansat volumul Pahar, într-o ediţie de lux multilingvă realizată de Editura Şcoala Ardeleană. 
Poemul e ilustrat cu 10 desene de Ioan MARCHIŞ şi secondat de versiuni în engleză (traducere de 
Virgil STANCIU), franceză (traducere de Dumitru ŢEPENEAG), germană (traducere de Ernest 
WICHNER), italiană (traducere de Danilo De SALAZAR) şi maghiară (traducere de SZÁNTAI János). 
Invitaţi: Irina Petraş, Al. Cistelecan, Vasile Sebastian Dâncu, Ioan Marchiş, Mircea Muthu, Ioan-Aurel 
Pop, Ion Pop, Gavril Ţărmure, Alexandru Vlad şi Eugen Mureşan, Primarul comunei Vultureni. Lansarea 
va fi urmată de un concert Ada MILEA şi Bobo BURLĂCIANU pe versuri de Ion Mureşan. 

12 ianuarie - La 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, se organizează la Carei o manifestare 
complexă cu expoziţii de carte şi documente, lansări de carte, recital de poezie şi muzică. Susţin 
comunicări: Mircea Popa, Gheorghe Glodeanu, Alexandru Zotta, George Vulturescu, Kiss Imola, Viorel 
Câmpean, Ioan Nistor). Moderator George Vulturescu, redactor şef al revistei Poesis şi coordonator al 
Reprezentanţei Satu Mare a Filialei Cluj a USR). 

15 Ianuarie, la Librăria Humanitas, are loc lansarea cărţii “Mihai Eminescu-Poezii". Prezintă Ioana Bot şi 
Adrian Tudurachi. 

 15 ianuarie, la sediul Filialei - Ziua Culturii Naţionale sub semnul lui Eminescu. Poemele iernii. Şezătoare 
literară. Actriţa Elena Ivanca recită din Eminescu, Bacovia, Blaga, Pillat, Stănescu, Sorescu. I se alătură, 
cu poeme de iarnă, poeţii clujeni: Horia Bădescu, Oana Boc, Mariana Bojan, Hanna Bota, Dumitru 
Cerna, Doina Cetea, Ion Cristofor, Ştefan Damian, Mircea Goga, Vasile Gogea, Vasile Igna, Alexandru 
Jurcan, Rodica Marian, Ştefan Melancu, Marcel Mureşeanu, Sânziana Mureşeanu, Maria Pal. 

15 ianuarie, în sala festivă a Colegiului Naţional „Silvania” din Zalău va avea loc conferinţa susţinută de 
Rodica Marian având ca temă viaţa şi opera eminesciană. Moderator: Daniel Săuca. 

20 ianuarie, pe canalul TVR2, la emisiunea REZISTENŢA PRIN CULTURĂ, realizată de Ruxandra Ţuchel, 
invitat Virgil Mihaiu. 

22 ianuarie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Sala Reduta, lansarea antologiei bilingve Testament 
(ediţia a doua, Editura Minerva, Fundaţia “Condurache Art Project”). Antologie de Poezie Română 
Modernă, alcătuită şi tradusă de Daniel Ioniţă, în colaborare cu Rochelle Bews, Eva Foster şi prof. dr. 
Daniel Reynaud. Printre poeţii selectaţi, se numără şi clujenii: Marta Petreu, Adrian Popescu, Horia 
Bădescu, Ion Pop, Vasile Igna, Aurel Rău, Cornel Udrea. 

26 ianuarie, în Sala Muşlea a BCU, INDIA SUTRA, un prim eveniment în organizarea Centrului Clujean 
pentru Studii Indiene din cadrul UBB Cluj-Napoca (director: Mihaela Gligor). 

28 ianuarie, la Muzeul de Artă, sala Tonitza, o nouă ediţie Galele Medicină, Artă, Cultură. Subiectul Galei: 
William Shakespeare 450. Invitată: Mihaela Mudure. 

9 februarie, o nouă şedinţă a Cenaclului UBB condus de Ion Mureşan.  
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16 februarie, la un an de la trecerea în nefiinţă a lui Ilie Sălceanu, a avut loc un moment comemorativ în 
„Sala pictată” de la Hotel Restaurant Poesis.  

20 februarie, la sediul Filialei clujene a USR, o Întâlnire cu Cseke Péter. Va fi lansat numărul 12/2014 al 
revistei Korunk, despre care vor vorbi Vasile Sebastian Dâncu şi Ovidiu Pecican, Dar şi noua sa carte: 
Valori ale presei maghiare din România (1919-2014). 

25 februarie, se inaugurează la Bistriţa Salonul scriitorilor. Reuniune complexă, salonul va avea loc o dată la 
două luni şi va implica de fiecare dată discutarea unei cărţi, o lectură de cenaclu-dezbatere, prezentarea 
unei reviste literare din ţară prin redactorii ei, plus o componentă artistică. Invitaţii primei şedinţe: Ion 
Mureşan, Luigi Bambulea, Olimpiu Nuşfelean. Alexandru Gavrilaş va prezenta expoziţia de pictură şi 
grafică Norbert Towae. Moderatori: Zorin Diaconescu şi Andrei Moldovan. 

25 februarie, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, din Baia Mare, se lansează volumul 2 al antologiei literare 
Paşi împreună (Cenaclul scriitorilor din Maramureş), apărut la Editura Gutinul. 

26 februarie, la sediul Filialei clujene a USR, va avea loc o întâlnire cu Efim Tarlapan. Cu acest prilej va fi 
lansat noul său volum De la Nistru pân’la Nisa, tot românu’ râsu-mi-s-a. Vor vorbi: Teodor Tanco, 
Constantin Zărnescu. 

4 martie, Librarium şi editura Art vă invită la lansarea cărţii Marin Sorescu. Singur printre canonici de Cosmin 
Borza. Vor vorbi Ion Pop, Alex Goldiş şi Claudiu Turcuş. 

5 martie- Librăria Bastilia şi Editura ART au plăcerea de a vă invita la lansarea volumului Nu există lumină 
pură de Pablo Neruda, în traducerea lui Dinu Flămând. Participă: Dinu Flămând şi Coman Lupu. 

12 martie - Reuniunea doamnelor. Tema acestei ediţii: Întâmplări din călătorii (cu proiecţii video şi expoziţie 
de fotografii). În partea a doua, un Recital de primăvară. Participă: Elena Abrudan, Mariana Bojan, 
Hanna Bota, Codrina Bran, Florica Bud, Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea, Diana Cozma, Elisabeta 
Donca-Kirchmajer, Egyed Emese, Mihaela Gligor, Mariana Gorczyca, Gabriela Groza, Gabriela Lungu, 
Rodica Marian, Laura Poantă, Oana Pughineanu, Sorina Stanca, Sanda Tomescu-Baciu, Mihaela Ursa. 
Moderator: Irina Petraş 

16 martie, la Mediateca IFC, în cadrul lunii dedicate Francofoniei, Institutul Francez va organiza lansarea 
cărţii Florinei Ilis, Les Vies parallèles. 

18 martie- Gala premiilor Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud.  

19 martie - Prelegerea lui Ioan Pintea despre Nicolae Steinhardt la Colegiul Naţional Petru Rareş din 
Beclean. 

19 martie, la sediul Filialei: Caiete silvane, 10 ani de existenţă. Prezentarea revistei şi lansări de carte 
silvană. Recital „Rondul poeţilor”- dedicat Zilei Internaţionale a Poeziei. Zilele Caiete Silvane continuă la 
Zalău. 

21 martie – Ruxandra Cesereanu participă la manifestările de Ziua Mondiala a Poeziei de la Roma. 

20-23 martie - Salonul de carte de la Paris. Participă: peste 30 de personalităţi literare – autori din România, 
din Republica Moldova, precum şi scriitori români din diaspora: Clujeni: Dinu Flămând, Florina Ilis, 
Eugen Uricaru. 

24 martie, se inaugurează Galeriile de artă STEAUA, în urma unui protocol de colaborare cu Filiala Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din România, cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj. În spaţiul 
redacţional al revistei, ocazional, vor fi organizate expoziţii de artă plastică (pictură, grafică, acuarelă, 
textile etc.). Galeriile sunt deschise în primul rând scriitorilor plasticieni, dar şi invitaţilor acestora. Prima 
expoziţie este dedicată graficianului revistei STEAUA, Octavian Bour. Cu acest prilej, va fi lansat şi 
albumul său Sensuri giratorii, prefaţat de Alex Goldiş şi editat de Editura Şcoala Ardeleană cu sprijinul 
Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud. Prezintă: Irina Petraş, Adrian Popescu, Alex 
Goldiş, Sorina Stanca, Ioan Pintea, Vasile G. Dâncu. 

24 martie, la Librăria Gaudeamus, Gaal György lansează un ghid Cluj-Napoca. Prezintă Ovidiu Pecican. 

24 martie- Consulatul General al României la Lyon organizează, în partenariat cu librăria Le Bal des Ardents 
şi Asociaţia "La Maison de la Roumanie et de la Moldavie en Rhône-Alpes-Auvergne", întâlnirea cu 
scriitoarea Marta Petreu. 

26 martie, lansare Dicţionar cultural maghiar-român. Redactori: Benő Attila şi Péntek János; colaboratori: 
Bartha Katalin Ágnes, Karácsonyi Zsolt, Kötő József, Máthé Dénes, Németh Boglárka, 
Sárosi-Márdírosz Krisztina, Weisz Attila. Continuă, oarecum, Dicţionarul cultural român–maghiar, apărut 
în 2009. 
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21 aprilie– Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS), Uniunea Scriitorilor din România filiala Cluj, 
Asociaţia culturală Jad, Asociaţia Scriitorilor din Sălaj, Cenaclul literar „Silvania” cu sprijinul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj vă invită la lectura publică susţinută de scriitoarea Ruxandra 
Cesereanu. 

22 aprilie, la Sala I. Muşlea a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga din Cluj, întâlnire cu Teodor 
Tanco: 90 de ani de viaţă, 65 de ani de la debut.  

23 aprilie, la Galeriile de artă ale revistei Steaua – vernisajul expoziţiei de pictură Irina Petraş, Exerciţii de 
lumină. Vor vorbi Mihaela Ursa, Mircea Muthu, Ruxandra Cesereanu şi Adrian Popescu. 

23 aprilie, Salonul scriitorilor la Bistriţa;. 

24 şi 25 aprilie, la Oradea, cea de-a VIII-a ediţie a Congresului Naţional de Istorie a Presei, cu tema ”Presa 
culturală”, eveniment dedicat unui dublu jubileu: 150 de ani de la apariţia revistei Familia, la Pesta 
(septembrie 1865), din iniţiativa lui Iosif Vulcan, şi 50 de ani de apariţie neîntreruptă, la Oradea, a celei 
de-a cincea serii a revistei.  

27 aprilie, la C a s i n o, dublă lansare de carte cu Marcel Mureşeanu şi Dumitru Cerna. Prezintă: Irina 
Petraş, Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Ovidiu Pecican, Adrian Ţion. Recită: Elena Ivanca. 

15 mai, la sediul Filialei, întâlnire cu Gheorghe Săsărman si cartea lui Varianta balcanică imbunătăţită (proză 
si teatru). Prezenţi, alături de autor, Ion Pop şi Mircea Opriţă, Irina Petraş 

30 aprilie-1 mai, la Sighişoara, ediţia a doua a Turnirului scriitorilor. Coordonator de proiect: Mariana 
Gorczyca. 

6 mai, la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj – lansare Lucian Cristea, Poveşti pentru copiii din noi 
(Editura Şcoala Ardeleană). Invitate: Sorina Stanca, Irina Petraş şi Laura Poantă (autoare a ilustraţiilor).  

6-9 mai– la Chişinău, Efim Tarlapan participă la Festivalul internaţional Primăvara europeană a poeţilor, 
ediţia a 5-a. 

7-10 mai– la prima ediţie a „Zilelor Maramureşului”, acţiune în care sunt implicate toate instituţiile de cultură 
din subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, Revista „Nord literar” (director executiv Săluc Horvat) 
organizează colocviul cu tema „Cărţi şi scriitori din Maramureş 

7-8 mai – Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 25-a. Rondul de mai al poeţilor. Ediţia din acest an 
stă şi sub semnul Anului Internaţional al Luminii. La Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor se află în lucru o 
antologie cu titlul Lumina din cuvinte, antologie în care prima secţiune, consistentă, e dedicată lui Blaga. 
Semnează nume precum Ion Pop, Corin Braga, Mircea Muthu, Tudor Cătineanu, Vasile Muscă, Michael 
S. Jones, Ilie Rad, Ion Brad, Andrei Moldovan. Va avea loc o conferinţă (susţinută de Vasile Muscă) şi 
un simpozion-dezbatere cu participanţi din toată ţara. Vor avea loc şi lansări de carte şi va fi vernisat 
Salonul de primăvară al scriitorilor, dedicat, ca în fiecare an, lui Blaga. Expoziţia va fi deschisă la de 
curând inaugurata Galerie de artă a revistei Steaua.. 

În perioada 7-9 mai, la Arad, a avut loc cea de-a II-a ediţie a Colocviului Naţional al Revistelor de Cultură, 
eveniment organizat de Filiala Arad a USR şi revista Arca (preşedinte al filialei şi redactor şef al revistei, 
poetul Vasile Dan). Din Filiala Cluj a USR au fost prezenţi: Ion Mureşan, George Vulturescu (revista 
Poesis), Olimpiu Nuşfelean (Mişcarea literară, Bistriţa), Daniel Săuca (Caiete Silvane. 

11 mai, la Facultatea de Litere, Corin Bragaţine un curs special Lucian Blaga, la 120 de ani de la naştere. 

18 mai - Lunea Artelor. Lansarea (în foaierul Teatrului Municipal Baia Mare) a antologiei poetice a 
Cenaclului Scriitorilor din Maramureş, în limba albaneză, în traducerea lui Baki Ymeri, apărută la Editura 
Amanda Edit Verlag. 

20 mai, ora 17, la Galeria CASA ARTELOR, la lansarea cărţii “CONVERGENŢE” – autor Eugen D. Popin, 
dir. al Revistei ALTERNANŢE, Germania. Prezintă: Vasile IGNA, Vasile GOGEA, Mircea PETEAN 

21 mai, la Galeriile Diverta, vernisajul expoziţiei Peneluri şi peniţe. Expun: Carmen Diţiu, Cristina Olosutean, 
Laura Poantă, Ştefan Szabo. Prezintă Margareta Catrinu, Tiberiu Groza. 

21 mai la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, sala „I. Muşlea” – conferinţă: dr. Eugen Cucerzan, 
Ultimii ani la Cluj ai lui Lucian Blaga (conferinţă organizată sub auspiciile Astrei clujene) 

22 mai, la Galeriile de Artă Steaua, vernisajul unei duble expoziţii de pictură. Expun Adela Gocan şi Laura 
Poantă. Invitaţi: Ioan Sbârciu, Ruxandra Cesereanu, Ion Mureşan, Adrian Popescu, Irina Petraş 



288 

 26 mai, ora 18, Valentin Marica va prezenta la Palatul Culturii din Târgu-Mureş, în cadrul Festivalului 
Internaţional Zilele muzicale târgumureşene, ediţia XLV, cartea prof.univ.dr. Carmen Mihăescu, Vibraţii 
muzicale târgumureşene. 

27 mai, în Aula Ferdinand (Napoca 11), întâlnire eveniment cu profesorul Stefano Zecchi, Universitatea din 
Milano. Cartea sa Când tata m-a învăţat să fluier va fi prezentată de Ioan-Aurel Pop, Irina Petraş, 
Gabriela Lungu (traducătoarea). 

4 iunie– la sediul Filialei, lansarea volumului La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi – Ion 
Pop, 1969-1981. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Lucia Papahagi. Prefaţă de Ion Pop. Prezintă: Ion 
Pop, Adrian Popescu, Irina Petraş, Dinu Flămând. 

4 iunie– în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, Editura Şcoala Ardeleană lansează 
volumele Ecran literar de Alexandru Jurcan şi Scriitorii şi filmul de Călin Stănculescu (Colecţia TIFF 
Cinefil coordonată de Ioan-Pavel Azap). Au prezentat: Tudor Giurgiu, Ioan-Pavel Azap şi Victor 
Cubleşan. 

5-6 iunie– Colocviul romanului românesc contemporan la Alba Iulia. Au participat, dintre clujeni, Marta 
Petreu şi Irina Petraş (aceasta şi ca preşedintă a juriului). 

9 iunie – la Book Corner, lectură publică şi discuţie despre poezie cu Ruxandra Cesereanu şi invitaţii ei 
Andrei Codrescu şi Anselm Berrigan. Moderator Valentin Derevlean. 

10 iunie– vernisajul celei de-a 5-a expoziţii la Galeriile de Artă Steaua. Inaugurate în spaţiul redacţional al 
revistei Steaua, în luna martie a.c., cu o expoziţie de grafică Octavian Bour (Sensuri giratorii), Galeriile 
de artă Steaua au mai găzduit expoziţia Exerciţii de lumină a Irinei Petraş, Salonul de primăvară al 
scriitorilor plasticieni (cu prilejul Festivalului Internaţional Lucian Blaga), dubla expoziţie de pictură Adela 
Gocan şi Laura Poantă. Gândită anume pentru luna iunie, care începe cu Ziua Copilului, cea de-a 
cincea expoziţie este dedicată Atelierului Rafael şi foarte tinerilor artişti. Profesor coordonator:Alina 
Staicu. Expoziţia se numeşte Poem fiindcă pictorii-elevi se vor întâlni la vernisaj cu scriitori şi vor 
participa la o şezătoare literară cu Horia Bădescu, Doina Cetea, Constantin Cubleşan, Mihaela Ursa, 
Irina Petraş. 

12 iunie – Lansarea volumului Orizonturi factuale şi culturale ale lumii trăitededicat lui Marius Jucan, la 
împlinirea a 65 de ani de viaţă. Printre semnatari: Virgil Stanciu, Ion Bogdan Lefter, Ovidiu Pecican, 
Ştefan Borbély, Virgil Ciomoş. 

17 iunie, la Biblioteca Judeţeană G. Coşbuc Bistriţa-Năsăud, Cornel Cotuţiu 70. S-a lansat noua sa carte, 
Ce rămâne. Invitat Constantin Cubleşan. Amfitrion, Ioan Pintea. 

18 iunie, Virgil Mihaiu susţine o conferinţă la Accademia di Romania a Roma cu tema: L importanza del 
fattore latino nella musica jazz - da C u b a al Brasile fino in Romania. 

18 iunie, la sediul Filialei, Remember Ion Oarcăsu (1925-2000). Participă: Ioan-Pavel Azap, Constantin 
Cubleşan Andrei Moldovan, Marcel Mureşeanu, Ioan Pintea, Aurel Rău, Adrian Ţion, Constantin 
Zărnescu. S-a lansat volumul Pagini critice, apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă. Moderator: Irina Petraş. 

23 iunie - la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, eveniment dedicat lui Săluc Horvat la 
împlinirea a 80 de ani de viaţă. Despre scriitor şi despre cărţile sale vor vorbi: Gheorghe Glodeanu, 
Nicolae Scurtu, Vasile George Dâncu, Gheorghe Pârja. Moderator Teodor Ardelean. 

23 iunie, Ediţia de iunie a Salonului scriitorilor de la Bistriţa ţine să sublinieze, în prezenţa redactorului şef, 
scriitorul Adrian Popescu, rolul jucat în literatura română vreme de decenii de revista Steaua. 
Evenimentul editorial este dedicat romanului Mierla neagră de Radu Ţuculescu. 

 25 iunie, dublu eveniment la Filiala Cluj, organizat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană G. Coşbuc 
Bistriţa-Năsăud: Întâlnire cu Dinu Flămând și cu Aurel Rău: Cu acest prilej, va avea loc şi un moment 
plastic A.E. Baconsky la Galeriile de Artă ale revistei Steaua. Participă: Rodica Baconsky, Roxana 
Sicoe-Tirea, Horia Bădescu, Vasile George Dâncu, Marcel Lupşe, Ion Mureşan, Ioan Pintea, Ion Pop, 
Adrian Popescu. Moderator: Irina Petraş. 

2 iulie – Reuniunea de primăvară-vară şi decernarea Premiilor Filialei pe 2014. Juriul,alcătuit din Horea 
Poenar - preşedinte, Ştefan Borbély, Ion Cristofor, Alex Goldiş, Ştefan Melancu, Király László, Balász 
JózsefImre şi Karácsonyi Zsólt – membri, a deliberat asupra cărţilor depuse şi a acordat Premiile Cartea 
anului (finanţate de Primăria şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca). 

9 iulie - Despre arta traducerii cu: Rodica Baconsky, Sanda Berce, Ana Coiug, Ştefan Damian, Rodica 
Lascu-Pop, Gabriela Lungu, Alina Pelea, Laura Poantă, Adrian Popescu, Ioana Sasu-Bolba, Virgil 
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Stanciu, Cristina Tătaru, Sanda Tomescu-Baciu. Cu acest prilej, Laura Poantă expune la Galeriile 
Scriptorium ale Filialei clujene ciclul de desene Visul cailor sălbatici. 

16 iulie–Lansarea antologiei Lumina din cuvinte (alcătuită de Irina Petraş), dedicată Anului Internaţional al 
Luminii, la 120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Semnează eseuri, proză, poezie, traduceri peste 
150 de autori. Lansarea noilor apariţii din Biblioteca tânărului scriitor(Colecţia de debut a Filialei Cluj a 
USR, editată în parteneriat cu Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca): Nadia Vesa,Cornel Regman. 
Monografie literară (nr. 27) şi Laura Cornea, Irezistibila tentaţie. Imaginar insular în literatura română: 
Eminescu, Eliade, Macedonski, Baconsky (nr. 28). Lansarea volumului de Poezii al lui Ion Pop 
(antologie), în Colecţia Echinox a Editurii Şcoala Ardeleană. 

17-19 iulie - George Vulturescua participat la Festivalul ”Cuvintele poeţilor...”, la Plujine, M u n t e n e g r u, 
alături de Slavomir Gvozdenovici, Vasile Dan, Lucian Alexiu, Andrei Mocuţa. 

20 august, la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud - întâlnire cu scriitorii Aurel Rău şi Dinu 
Flămând. Participă Adrian Popescu, Andrei Moldovan, Vasile George Dâncu, Mircea Măluţ, Ioan Pintea. 

24 august, laPrimăria Comunei Câţcău, un eveniment inedit – Târgul de vară al poeţilor, organizat de 
Centrul Judeţean pentru Cul tură Bistriţa-Năsăud, Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, în 
colaborare cu Filiala Cluj a USR. Moderator: Andrei Moldovan. Amfi trion: Ioan Mărginean. 

4-6 oct. - a doua ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, FestLit Cluj 2015 (vezi: 
https://festlitcj.wordpress.com/) 

Radu Ţuculescu este invitat la Târgul internaţional de carte de la Belgrad (26 oct.-2 noiembrie) unde îşi va 
lansa romanul Povestirile mameibătrâne (tradus în sirba de Mihaela Lazovici) si va citi fragmente apoi 
va efectua un turneu de promovare. 

3 noiembrie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, lansarea traducerii Mori Ogai, Tânărul (editura Eikon/ 
Şcoala ardeleană), versiune românească de Rodica Frenţiu, cu ocazia vernisajului expoziţiei de 
caligrafie japoneză "Luna în apă". 

5-7 noiembrie- au avut loc Zilele Culturale Poesis, la Satu Mare. 

26 noiembrie, la sediul Filialei, Reuniunea de toamnă-iarnă 

La Gaudeamus 2015, Premiul pentru traducere Antoaneta Ralian a fost acordat colegei noastre Ruxandra 
Cesereanu pentru proiectul Moods Women Man Once Again Moods. An Anthology of Contemporary 
Romanian Erotic Poetry - editura Tracus Arte şi Calypso. Printre cei 50 de poeţi antologaţi, se numără şi 
clujenii: Ion Mureşan, Marta Petreu, Letiţia Ilea, Marius Conkan, Ştefan Manasia, Ruxandra Cesereanu.  

Printre premiantii de anul acesta ai Colocviilor Liviu Rebrenu de la Bistrita se numără si colegii noştri: Radu 
Mareş, Ruxandra Cesereanu, Andrei Moldovan, Gavril Moldovan. Premiile au fost înmânate de colegul 
nostru Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Judeţene George Coşbuc Bistriţa-Năsăud 

La Festivalul Naţional de Proză Saloanele Liviu Rebreanu a fost premiat pentru eseu colegul nostru Olimpiu 
Nuşfelean. 

La Zilele revistei Nord literar, au fost premiaţi colegii noştri: Ion Pop, Mircea Popa, George Vulturescu, 
Gheorghe Pârja (pentru întreaga activitate). 

14 decembrie la Librăria Humanitas, o întâlnire cu colega noastră Alexandra Medrea-Danciu, traducătoare, 
poetă, eseistă. Participă: Irina Petraş, Hanna Bota, Horia Bădescu, Mircea Petean. 

18 decembrie, la Muzeul Etnografic, lansare de carte Vasile G. Dâncu, Universul Mama. Prezintă Irina 
Petraş, Ioan Pintea, Vianu Mureşan, Ion Mureşan. Moderator: Teodor Sălăgean. 

Luni 28 decembrie, la sediul Filialei, lansare de carte Corespondenă Mircea Zaciu - Octavian Şchiau. Carte 
gândită şi alcătuită de Ilie Rad. Participă: Simona Rednic, Ion Pop, Vasile George Dâncu. Moderator: 
Irina Petraş. 

 

2016 
15 ianuarie - Recital de poezie, Sub semnul lui Eminescu, la sediul Filialei (de Ziua Culturii naţionale). 

Participă: Horia Bădescu, Mariana Bojan, Gabriel Bota, Hanna Bota, Dumitru Cerna, Doina Cetea, 
Minerva Chira, Ion Cristofor, Vasile George Dâncu, Mircea Goga, Genţiana Groza, Alexandru Jurcan, 
Rodica Marian, Daniel Moşoiu, Ion Mureşan, Ion Noja, Maria Pal, Iuliu Pârvu, Adrian Popescu, 
Constantin Rusu, Aurel Şorobetea, Ionuţ Ţene. 
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Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu a fost câştigat, la cea de-a 25-a ediţie (Botoşani, 15 ianuarie 
2016), de Gheorghe Grigurcu. Cu alte cuvinte, este al patrulea membru al Filialei Cluj a USR care 
câştigă marele premiu, după Adrian Popescu (2006), Dinu Flămând (2010), Ion Mureşan (2013). 

21 ianuarie, lansare de carte Hanna Bota, Când în fiecare zi e joi. roman distopic. Prezintă: Victor Cubleşan, 
Irina Petraş 

25 ianuarie, la sediul Filialei. - Aron Pumnul este sărbătorit la 150 de ani de posteritate prin lansarea 
monografiei Aron Pumnul (1818-1866), semnată de Ilie Rad. Vor vorbi despre carte şi despre autorul ei 
Constantin Cubleşan, Ioan Pintea, Mircea Popa şi editorul Vasile George Dâncu. Moderator: Irina 
Petraş. 

17 februarie, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, lansarea romanului Zborul gâştei sălbatice (ediţia a II-a, 
necenzurată) de Horia Bădescu. Prezintă Irina Petraş, Ioan-Aurel Pop, Andrea Hedeş şi Vasile G. 
Dâncu. Lectură în recital: Horia Bădescu.Moderator: Lucian Nastasă-Kovács. 

18 februarie, Valentin Marica susţine la Casa Memorială Avram Iancu din Târgu-Mureş conferinţa Grigore 
Vieru, taina care îl apără. 

4 martie, la Satu Mare, eveniment organizat de Filiala Cluj a USR şi redacţia revistei Poesis cu prilejul 
apariţiei numărului 300 al revistei sătmărene. În program: Lecturi de primăvară cu George Vulturescu, 
Alexandru Zotta şi Voicu D. Rusu. Lansarea volumului Cartea de la Satu Mare, semnat de George 
Vulturescu. Prezintă: Vasile George Dâncu, Ion Mureşan, Gheorghe Glodeanu. Momente muzicale. 

17 martie: Reuniunea doamnelor la Filiala Cluj: Pe tema Feminitate şi literatură, vor susţine comunicări: 
Constantina Raveca Buleu; Ruxandra Cesereanu; Diana Cozma; Rodica Frenţiu; Mariana Gorczyca; 
Anca Haţiegan; Gabriela Lungu; Mihaela Mudure; Oana Pughineanu. Microrecitalul susţinut de actriţa 
Elena Ivanca prefaţează Recitalul de laborator al scriitoarelor. Interart: Plasticienele prof. dr. Liliana 
Moraru, lector. dr. Anca Pintilie, asist. univ. dr. Livia Petrescu propun expoziţia Autoportret realizată de 
studentele Departamentului Arte textile-Design textil din cadrul UAD Cluj-Napoca (Galeriile de Artă ale 
revistei Steaua). Moderatoare: Irina Petraş. 

18-19 martie Zilele revistei „Caiete Silvane”. Din program: întâlniri ale scriitorilor din ţară şi din judeţ cu elevi 
şi profesori la licee din municipiu; lansări de carte, lecturi publice, prezentări de reviste.  

21 martie- In cadrul manifestarilor organizate de către Institutul Cultural Român cu ocazia celei de a 36-a 
ediţii a Salonului de carte de la Paris, a avut loc şi prezentarea volumului de poeme Roulette russe –
chants de vie et de mort semnat de Horia Bădescu, volum apărut recent la editura pariziană L’herbe qui 
tremble. In aceeaşi zi Horia Bădescu a participat, alături de poeţii Bogdan Ghiu, Maria Pilchin, Octavian 
Soviany, Emese Egyed şi Dinu Flămând, la masa rotundă cu tema „Este suficient ca poetul să fie reaua 
conştiinţă a timpului său?” 

21 Martie. Ziua Internaţională a Poeziei la Filiala Cluj:  

24 martie 2016, Paralele intersectate. Din program: – Vernisaj: la Galeriile revistei Steaua, expoziţia Angela 
Roman-Popescu,Fire de poezie. – Lansarea antologiei Moods & Women & Man & Once Again Moods. 
An Anthology of Contemporary Romanian Erotic Poetry (Editurile Tracus Arte şi Calypso), proiect al 
Ruxandrei Cesereanu care a obţinut Premiul pentru traducere Antoaneta Ralian la Gaudeamus 2015. 
Printre cei 50 de poeţi antologaţi, se numără şi clujenii: Ruxandra Cesereanu. Marius Conkan, Letiţia 
Ilea, Ştefan Manasia, Ion Mureşan, Marta Petreu, Adrian Popescu. Prezintă Ruxandra Cesereanu şi 
Irina Petraş. – Recital în română şi engleză. – Masă rotundă: Poezia în traduceri. Li se alătură celor deja 
pomeniţiHoria Bădescu,Ion Cristofor, Ştefan Damian, Alexandru Jurcan, Liliana Şomfălean, Cristina 
Tătaru, Sanda Tomescu-Baciu. 

24-25 martie, la Bistriţa: Salonul scriitorilor. Prezentarea revistei „Tribuna”, rolul ei de altădată şi de acum în 
cultura română, cu participarea lui Ioan-Pavel Azap, redactorul şef adjunct. Gala Premiilor Societăţii 
Scriitorilordin Bistriţa-Năsăud. 

5 aprilie, de Ziua Internaţională a Cărţii pentru copii, la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, lansare de 
carte Mircea Goga, Zece poveşti pentru copiii năstruşnici. Ilustraţii: Laura Poantă. Citeşte Elena Ivanca. 
Prezintă Iirina Petraş şi Cornel Udrea. 

6 aprilie: lansarea volumului Persecuţie şi rezistenţă. Vasile Cesereanu. Prezintă Adrian Popescu, Ruxandra 
Cesereanu, Domiţian Cesereanu. 

7 aprilie - în ciclul de Conferinţe Scriitorul în cetate, Gavril Pompei, Transilvania, geografie şi literatură. 
Lansarea proiectului editorial Petru Poantă Clujul meu, ediţie integrală. Lansare de carte Ion Noja. 
Prezintă: Ion Pop, Adrian Popescu, Ştefan Damian, Daniel Săuca, Vasile George Dâncu. 
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19 aprilie: Lansare de carte Vasile Igna, Ora închiderii. prezintă: Ion Pop, Ovidiu Pecican. 

20 aprilie: Lansare de carte Varujan Vosganian, Cartea poemelor mele nescrise. Prezintă: Irina Petraş, 
Adrian Popescu, Lucian Nastasă-Kovacs. 

20-24 aprilie: Târgul de carte Gaudeamus. Preşedinte de onoare, Horia Bădescu. 

21 aprilie: Lansare de carte Săluc Horvat. Prezintă Florina Ilis, Doru Radosav. 

26 aprilie: Palma de Mallorca, Festivalul de poezie mediteraneana: Festa de la poesía - XVIII Festival de 
Poesia de la Mediterrània. Invitată Ruxandra Cesereanu. 

23 aprilie - Doi scriitori clujeni au primit premiul revistei Convorbiri literare, editia XX: Ion Cristofor pentru 
poezie si Ştefan Borbely pentru critică literară. Totodata, GeorgeVulturescu a primit titlul şi medalia de 
Ambasador Cultural al Iaşului, în calitate de fost premiant Opera omnia. Au mai fost prezenţi: Maria Pal, 
Mircea Muthu, Constantina Buleu. 

4-5 mai: CONFERINŢE susţinute de scriitori ai Filialei Cluj a USR din Târgu Mureş: Valentin Marica și 
Nicolae Băciuţ. 

7 mai: Colocviul romanului românesc, la Alba Iulia. participă, de la Cluj, Irina Petraş, Ion Mureşan, Adrian 
Popescu. 

13 mai: - O nouă conferinţă din seria Scriitorul în cetate, dedicată Zilei latinităţii: Ion Taloş, Împăratul Traian 
în tradiţia populară romanică.– Lansare de carte Vasile Dâncu, 75 de poeme. Invitaţi: Constantin 
Cubleşan, Ion Mureşan., Mircea Muthu 

12-16 mai Trei scriitoare clujence - Marta Petreu, Ruxandra Cesereanu, Laura Pavel - participă la Salonul 
de carte de la Torino, cu carti traduse în italiană. 

17 şi 18 mai Societatea Culturală Lucian Blaga Cluj, în parteneriat tradiţional cu Filiala Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România şi cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, organizează cea de-a 26-a 
ediţie a Festivalului Internaţional Lucian Blaga. Programul ediţiei: Comunicări – Doina Modola, Stelian 
Mândruţ. Lansări de carte: Mircea Muthu, Eugeniu Nistor. Recital de poezie, Rondul de mai al poeţilor. 
Eveniment editorial: Lansarea Poemelor luminii în versiunea franceză semnată de Jean PONCET. 
Alături de traducător, vor vorbi Rodica BACONSKY, Horia BĂDESCU, Irina PETRAŞ, Vasile G. 
DÂNCU. – vernisaj Salonul de primăvară al scriitorilor (pictură, grafică, fotografie), dedicat, ca în fiecare 
an, lui Blaga (la Galeriile de artă ale revistei Steaua). Expun: Elena Abrudan, Ion Antoniu, Florica Bud, 
Doina Cetea, Ion Cristofor, Rodica Frenţiu, Flavius Lucăcel, Maria Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Aura 
Schussler, Rodica Scutaru-Milaş, Flavia Teoc. 

19 mai - Lansări de carte la Alba Iulia: Horia Bădescu, Jean Poncet, Irina Petraş, Vasile G. Dâncu 

26 mai - Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor. Premiile Filialei pe 2015. Juriul: Ioan-Pavel Azap, 
Constantina Buleu, Ion Cristofor, Ştefan Melancu, Titu Popescu, Karacsonyi Zsolt, Balasz Imre. 
Vernisaj: Irina Petraş, Intermitenţele memoriei. 

30 mai, în Sala de Conferinţe „Gavril Scridon” a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, 
manifestarea culturală „Scriitori maghiari contemporani. Literaturi, exemple / Kortárs magyar szerzők. 
Példák, irodalmak”. Participă: André Ferenc, Serestély Zalán şi Karácsonyi Zsolt. 

15 iunie: Festivitatea Premiilor revistei Apostrof.Decernarea Premiului I. Negoiţescu. Rondul de iunie - recital 
de poezie dedicat lui Mihai Eminescu. 

Sub semnul lui Eminescu. Reprezentanţa Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, a 
decernat premiile celei de-a cincea ediţii a Festivalului-concurs al tinerilor scriitori. Juriul, Gheorghe 
Pârja, preşedintele Reprezentanţei, Săluc Horvath şi Alexa Gavril Bâle. Au onoratt evenimentul Ioan 
Groşan, Terezia Filip, Ioan Marchiş, Nicolae Goja, Carmen Dărăbuş, Delia Muntean, Daniela Sitar-Tăut, 
Ştefan Mariş. 

8-12 iunie, la Paris, cea de a 34-a ediţie a Târgului de Poezie. S-a lansat eleganta coediţie bilingvă 
franco-română a „Poemelor luminii” lui Lucian Blaga, datorată editurilor Şcoala Ardeleană şi Jacques 
André.Prezenţi poeţii Jean Poncet, traducătorul ediţiei, Horia Bădescu, postfaţatorul acesteia, editorul 
Jacques André, şi actorul Dorel Iacobescu. A fost lansat şi volumul de poeme semnat de Horia Bădescu 
„Le poème va pieds nus”, proaspăt apărut la editura belgiană l’Arbre à paroles. 

21 iunie 2016, în Sala „Gavril Scridon” a Bibliotecii Judeţene, lansarea de carte: Ion Urcan – „O seară la 
restaurant”. Invitaţi: Ion Pop, Al. Cistelecan, Olimpiu Nuşfelean, Gavril Ţărmure. Amfitrion: Ioan Pintea. 
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21 iunie, o întâlnire cu criticul literar şi teoreticianul Horea Poenar, conferenţiar la Facultatea de Litere din 
Cluj-Napoca.  

22 iunie, la centrul Cultural Italian, lansarea versiunii italieneşti a cărţii Laurei Pavel despre Eugen Inescu. 
participă: Irina Petraş, Ruxandra Cesreanu, Monika Fekete. 

23 iunie, la Book Corner, lansare de carte Marian Ilea, Herina. prezintă Irina Petraş şi Ovidiu Pecican. 

6 iulie, la sediul primăriei din Baia Mare, în sala Europa, Ziua Scriitorului, ediţia a V-a, organizată de Consiliul 
Local şi Primăria Municipiului Baia Mare, în parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor, Revista Nord Literar şi 
Reprezentanţa Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România filiala Cluj. Cu acest prilej, a fost acordat 
titlul "Scriitorul Anului 2016" şi "Marele Premiu pentru Literatură" lui Nicolae Goja 

26 august – În foaierul Casei Universitarilor, în cadrul programului Congresului Naţional de Istorie, s-a lansat 
cartea lui Ioan-Aurel Pop Transilvabnia, starea noastră de veghe. Au vorbit, alături de Autor, Irina 
Petraş, Ioan Bolovan, Mircea Muthu, Vasile G. Dâncu. 

6-8 septembrie – la Festivalul „Serile la Brădiceni” (Târgu Jiu), Aurel Rău, Premiul Naţional de Poezie 
Constantin Cubleşan, Premiul Naţional pentru critica literară. 

7 septembrie, Dublu eveniment. - Lansarea a două cărţi de Petru Poantă (la 3 ani de la moartea autorului): 
ediţia integrală Clujul meu care reuneşte: Clujul interbelic. Anatomia unui miracol, cele trei volume Clujul 
meu (Oameni şi locuri, Anii şaptezeci, Radiografii), dar şi Efectul Echinox sau despre echilibru; şi Opera 
lui George Coşbuc.(Ambele apărute la Editura Şcoala Ardeleană). - Şezătoare literară comemorativă: Îi 
vom evoca împreună pe colegii noştri dispăruţi în ultimii ani: Valeriu Anania, Augustin Cozmuţa, Ion 
Maxim Danciu, Mihai Dragolea, V. Fanache, Fodor Sándor, Florentina Florescu, Eva Cs. Gyímesi, 
Lászlóffy Csaba, Radu Mareş, Laurenţiu Mihăileanu, Ion Moise, Petru Poantă, Anamaria Pop, Lucian 
Pop, Ilie Sălceanu, Sigmond István, Mihai Sin, Efim Tarlapan, Marian Nicolae Tomi, Alexandru Vlad… 

15 septembrie, la sediul Filialei, lansarea antologiei de autor Mariana Bojan, Rezervaţia patetică, volum 
apărut în Colecţia Echinox – seria de poezie a Editurii Şcoala Ardeleană şi ilustrat cu desene ale 
autoarei. Prezintă: Irina Petraş, Ion Pop, Horia Bădescu, Victor Cubleşan. Recită din versurile autoarei: 
Elena Ivanca. Lansarea de carte va fi precedată de vernisajul expoziţiei de pasteluri Nud a aceleiaşi 
Mariana Bojan la Galeriile de Artă ale revistei Steaua. Prezintă Negoiţă Lăptoiu şi Adrian Popescu. 

22 septembrie, la sediul Filialei, are loc lansarea volumului Literatura comparată la turnanta ultimului secol. 
Anxietăţi, paradigme, metode semnat de Vasile Voia şi apărut la Editura Univers. Despre autor şi 
despre carte vor vorbi Ştefan Borbély şi Constantina Buleu. Moderator: Irina Petraş. 

2-4 octombrie - Festivalul Naţional de Literatură, FestLit Cluj 2016, ediţia a treia: Programul acestei ediţii 
cuprinde: ronduri de gală ale scriitorilor, lecturi publice, simpozioane şi un desant scriitoricesc în şcoli, 
facultăţi, biblioteci, lansări de carte, expoziţii ale scriitorilor plasticieni etc. Temele ediţiei a 3-a: Literatura 
română - începuturi şi Literatură şi feminitate. Va fi lansat volumul Caietele FestLit Cluj 2015, conţinând 
comunicările susţinute la simpozioanele ediţiei precedente (Şcoala Ardeleană. Începuturile modernităţii 
româneşti şi Farmecul etimologiilor. Elogiu limbii române). Recitalul Microfonul vă aparţine (De 
dragoste) va fi acompaniat de un recital cu titlul Din muzica străbunilor noştri (Muzică veche din 
România, sec. XVII-XVIII) în interpretarea prestigiosului Ansamblu Flauto Dolce (conducerea artistică: 
Zoltan Majo, solistă: soprana Mihaela Maxim). Vor putea fi vizionate şi expoziţiile: Mariana Bojan, 
Nud - pasteluri (la Galeriile revistei Steaua) şi Irina Petraş, Bacoviene (la Galeriile Scriptorium ale Filialei 
Cluj a USR).  

13 octombrie– Lansare de carte Mircea Gelu Buta, Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, Editura 
Renaşterea. Au participat, alături de autor: Ioan-Aurel Pop, Ioan Chirilă, Ioan Pintea, Zorin Diaconescu, 
Dan Dumitraşcu, Vasile G. Dâncu, Cătălin Pălimaru. Moderator Irina Petraş. 

20 octombrie – Lansare de carte Alexandra Medrea, Poeme, în versiune română şi franceză, Editura Şcoala 
Ardeleană. Paticipă: Horia Bădescu, Hanna Bota, Rodica Marian, Alexandru Jurcan, Vasile G. Dâncu. 
Moderator: Irina Petraş. 

3 noiembrie– Lansare de carte Gheorghe Săsărman, Adevărata cronică a morţii lui Yeşua Ha-Nozri, Editura 
Polirom. Prezintă: Ion Pop, Virgil Stanciu, Ovidiu Pecican. Moderator: Iirina Petraş. 

3 noiembrie - Lectură publică la Colegiul Naţional Gh. Lazăr cu Ştefan Borbely, Constantina Buleu, Mircea 
Petean, Vasile Igna, Ion Mureşan. 

17 noiembrie: Conferinţă Scriitorul în cetate: Gavril Pompei, Ţara Moţilor, o ţară între ţări. Recital 
Transilvania din cuvinte cu: Horia Bădescu, Doina Cetea, Pompei Gavril, Mircea Goga, Rodica Marian, 
Victor Constantin Măruţoiu, Iuliu Pârvu, Persida Rugu. 
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24 noiembrie, la Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud, în cadrul Saloanelor Liviu 
Rebreanu, a avut loc Colocviul revistei Mişcarea literară, cu o dezbatere pe tema „Literatura în puterea 
textului literar. Mutaţii de interes”, moderată de Olimpiu Nuşfelean. Cu acest prilej au fost acordate 
Premiile revistei Mişcarea literară pe 2016.  

Lecturi publice - în cadrul proiectului lansat de USR: Ştefan Borbély, Constantina Buleu, Vasile Igna, Ion 
Mureşan, Mircea Petean; Ioan-Pavel Azap, Horia Bădescu, Hanna Bota, Constantin Cubleşan, Ion Pop; 
Olimpiu Nuşfelean; George Vulturescu. 

Scriitorul şcolii: Fructificând experienţa desanturilor scriitoriceşti de la cele trei ediţii ale Festivalului Naţional 
de Literatură – FestLit Cluj, Filiala Cluj a propus liceelor/colegiilor clujene partenere „adoptarea” 
unui/unor scriitori cu care să colaboreze de-a lungul anului şcolar la organizarea unor evenimente 
literare: lecţii de literatură, ateliere, cenacluri, aniversări etc. A început deja semnarea Protocoalelor de 
colaborare cu Colegiile/Liceele G. Bariţiu, N. Bălcescu, Lucian Blaga, G. Coşbuc, M. Eminescu, Avram 
Iancu, Romulus Ladea, Gh. Lazăr, Emil Racoviţă, Gh. Şincai, cu Seminarul teologic ortodox. Detaliile 
colaborării vor fi stabilite de profesorul/profesorii de literatură română cu scriitorul/scriitorii respectiv/i. În 
plus, Filiala Cluj se angajează să doneze periodic cărţi şi reviste pentru premierea elevilor (prin mai 
vechiul proiect Carte în dar).  

8 decembrie - Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor clujeni. Aniversări rotunde, Sărbătoarea seniorilor, 
Lansări de carte-maraton, recital. Salon de iarnă al scriitorilor. 

15 decembrie, ora 18, la Book Corner, o întâlnire cu Liviu Maliţa și cărțile sale: Cenzura pe înţelesul 
cenzuraţilor şi Literatura eretică. Participa la eveniment Ruxandra Cesereanu şi Ion Vartic. 

 

2017 
13 ianuarie, - Irina Petraş despre Eminescu la evenimentul organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 

15 ianuarie, membri ai Filialei Cluj vor fi prezenţi, ca în fiecare an, la Momentul Eminescu din faţa Teatrului 
Naţional „Lucian Blaga”. 

16 ianuarie, la sediul Filialei clujene, o Şezătoare literară dedicată Zilei Culturii Naţionale. În program: Recital 
de poezie Sub semnul lui Eminescu; prezentare de cărţi noi; lansarea proiectului Scriitorul în cetate pe 
anul 2017.  

9 februarie: Conferinţă – Ioan Bolovan, Ioan Slavici: între loialismul pro-habsburgic şi devotamentul naţional. 

23 februarie: Conferinţă – Mircea Muthu, Estetica azi 

3 martie (Ziua Mondială a Scriitorilor): (200 de ani de la naşterea lui M. Kogălniceanu, 165 de ani de la 
moartea lui Nicolae Bălcescu, 110 ani de la moartea lui Hasdeu, 90 de ani de la moartea lui Vasile 
Pârvan) Participă: Constantin Cubleşan, Mihail Kogălniceanu, scriitorul; Ovidiu Pecican, O tradiţie 
strălucită în cultura română: scriitori-istorici/istorici-scriitori: Nicolae Bălcescu, B.P. Hasdeu, Mihail 
Kogălniceanu, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga; Mircea Popa, File inedite de istorie literară. 

9 martie: Dezbatere – Exilul românesc din Paris. Participă Basarab Nicolescu, Horia Bădescu, Mircea 
Borcilă, Ilie Rad 

21 martie: Reuniunea de primăvară a doamnelor, urmată de Rondul poeţilor (Ziua Internaţională a Poeziei) 

Martie- La Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”, festivitatea decernării Premiilor Societăţii Scriitorilor din 
Bistriţa-Năsăud coordonată de preşedintele SSBN, criticul şi istoricul literar Andrei Moldovan, iar 
amfitrion a fost directorul Bibliotecii Judeţene, Ioan Pintea. 

24-25 martie - la Zalău, a nouă ediţie a Zilelor revistei Caiete Silvane. (sub egida Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România). 

31 martie- La invitaţia Institutului Naţional pentru Limbi şi Civilizaţii Orientale (INALCO) de la Paris, poetul 
Horia Bădescu a participat la o masa rotundă organizată, în cadrul Festivalului Civilizaţiilor, de 
profesorul şi poetul Nicolas Gille Tabuteau pe tema « Poezia între două limbi ».  

5 aprilie - Colocviul Naţional de Proză, Alba Iulia. Participă, de la Cluj, Florina Ilis şi Irina Petraş. 

6 aprilie: Conferinţă – Ştefan Borbély, Un făgărăşean celebru: Bicsérdy Béla 

12 aprilie, Adrian Tudurachi despre Fabrica de geniu, în dialog cu Ioana Bot. 

14 aprilie: Conferinţă – Ovidiu Pecican, Originile românilor – un stigmat medieval în lumina documentelor. 
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3-5 mai (La Bistriţa şi Chiuza) - Rebreniana. participă: Ion Simuţ, Irina Petraş, Constantin Cubleşan, Ovidiu 
Pecican. Moderatori: Ioan Pintea, Andrei Moldovan. 

6-7 mai - Colocviul revistelor literare, la Arad. De la Cluj: Adrian Popescu, Ion Mureşan. 

9 mai - Premiul Naţional Lucian Blaga, Alba Iulia. Printre nominalizaţi, clujenii: Ion Mureşan şi Adrian 
Popescu. În juriu: Irina Petraş. Laureat: Adrian Popescu. 

11-12 mai: Festivalul de poezie Lucian Blaga, ediţia a 27-a; Conferinţă Mircea Popa: Lucian Blaga, 
Publicistica începuturilor. Rondul de mai al poeţilor. Recital dedicat lui Lucian Blaga. Participă poeţi 
prezenţi în antologia Poeme pentru Caiete Silvane. Moderator: Daniel Săuca. – Lansare de carte: 
George Vulturescu, Orbul din Poemele luminii. Eseu, Editura Şcoala Ardeleană, 2017. 

12 mai: – Conferinţă Tudor CĂTINEANU: Lucian Blaga, între Metafizică şi Retorică. Cu acest prilej, se va 
lansa volumul Tudor Cătineanu, Deontologia opiniei între etică şi retorică (Editura Şcoala Ardeleană, 
2015); – vernisaj Salonul de primăvară al scriitorilor (pictură, grafică, fotografie), dedicat, ca în fiecare 
an, lui Blaga. Expoziţia va fi deschisă la Galeriile de artă ale revistei Steaua. Expun: Elena Abrudan, Ion 
Antoniu, Florica Bud, Doina Cetea, Ion Cristofor, Rodica Frenţiu, Flavius Lucăcel, Rodica Marian, Maria 
Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Rodica Scutaru-Milaş, Flavia Teoc. La Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” Cluj, o expoziţie documentară cuprinzând manuscrisele unor poezii originale şi ale unor traduceri 
din lirica universală aparţinând lui Lucian Blaga, din perioada 1950-1961, corespondenţa cu poetul 
clujean Emil Isac din perioada 1924-1935, cărţi în ediţii princeps, cărţi cu dedicaţii autografe şi fotografii 
aflate în fondul compartimentului Colecţii speciale, memorie şi cunoaştere locală. 

12 mai- Lansare Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc. Prezintă: Irina Petraş, Ioan-Aurel Pop, Ştefan 
Borbely, Ion Pop. 

15 mai: Ziua latinităţii (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine, Paris, 2000): Alexander 
Baumgarten, A fost Petrus Damianus un mare scriitor? 

16 mai: Conferinţă (Ziua Latinităţii) – Ioan-Aurel Pop, Moştenirea contemporană a latinităţii 

19 mai, - la Muzeul de Artă: Lansare Varujan Vosganian, Copiii războiului. Prezintă Irina Petraş şi Ovidiu 
Pecican. 

25 mai: Reuniunea de primăvară-vară. Premiile Filialei. 

9 iunie - Gala Poeziei la Alba Iulia. prezenţi Vasile Igna, Ion Pop, Adrian Popescu, Ioan Pintea. 

9 iunie, la Librăria Humanitas - Lansare de carte Simona Antonescu. Prezintă Irina Petraş şi Victor 
Cubleşan. 

13-15 iunie Târg de carte în Israel. participă Adrian Popescu şi Florina Ilis. 

14 iunie - Expoziţie şi lansare de carte Nicolae Komives/Andor Komives. participă: Irina Petraş, Ovidiu 
Pecican, Oana Pughineanu, D. Găină, Ioan Hădărig. 

15 iunie: Conferinţă – Călin Teutişan, Eminescu şi Maiorescu (eveniment dedicat lui Eminescu, dar şi 
Centenarului Maiorescu, aniversare UNESCO). Recital "Cu gândiri şi cu imagini". 

21 iunie - La Galele Medicină, Artă, Cultură, Lucian Blaga şi Clujul. Invitaţi Irina Petraş şi Horia Bădescu. 
Recită Elena Ivanca şi Dorel Vişan. 

28 iunie, Dublă lansare de carte:Iulia Cubleşan şi Constantin Cubleşan. Prezintă: Ovidiu Pecican, 
Ioan-Pavel Azap, Vasile George Dâncu. Moderator: Irina Petraş 

6 iulie: Întâlnire cu Andrei Moldovan. Desantul scriitorilor bistriţeni. 

12 iulie, Baia Mare - Festival Concurs pentru tinerii scriitori maramureşeni. preşedintele juriului, Gheorghe 
Pârja 

14 iulie - Lansare de carte Diana Adamek, Adio, Margot. 

7 septembrie - Lansare de carte Horia Bădescu, Decameronice. Ilustraţii de Mariana Bojan. Prezintă: Irina 
Petraş, Mircea Muthu, Aurel Sasu, Vasile G. Dâncu. 

14-16 septembrie - Zilele Poesis la Satu Mare. 

27 sept. la Galele Medicină, Artă, Cultură - Lucian Blaga. Participă: Călin Teutişan, Tudor Cătineanu, 
Ştefana şi Ioan Pop-Curşeu, Irina Petraş. 

Serile de poezie "Nichita Stănescu" de la Deseşti, ediţia a XXXIX-a, 2017. Din anul 2002, s-a instituit Marele 
Premiu "Nichita Stănescu" al Serilor de Poezie de la Deseşti, care se decernează în curtea părintească 
a lui Gheorghe Pârja. Printre laureaţi s-au numărat: Adrian Popescu, Horia Bădescu, Ana Blandiana, 
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Ion Mureşan, Nicolae Dabija, Adam Puslojic, Szentmartony Janos, preşedintele Uniunii Scriitorilor din 
Ungaria, Ilie T. Zegrea, din Cernăuţi, N. Prelipceanu, Ioan Moldovan şi alţii. Anul acesta, Marele Premiu 
i-a fost decernat poetului israelian Moshe Itzhaki. Laudatio a aparţinut scriitorului Radu Ţuculescu. 
Traducător în limba română, prof. Paul Farkas.  

3-8 oct. Festivalul Internaţional de Carte Transilvania. Irina Petraş şi Radu Ţuculescu, printre invitaţii de 
onoare ai FICT: 

8-10 octombrie: FestLit Cluj, ediţia a 4-a. Rondul de Gală al Scriitorilor. Moderator:Nicolae Manolescu. Cu 
invitaţi de marcă precum: Diana Adamek, Gabriela Adameşteanu, Ana Blandiana, Gabriel Chifu, 
Dumitru Chioaru, Dumitru Crudu, Gellu Dorian, Florina Ilis, Márton Evelin, Ioan Moldovan, Ion Mureşan, 
Aurel Pantea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Stâncel, Eugen Suciu, Ioan Radu 
Văcărescu, şi cu participarea trupei JUMP JAZZ BAND a Casei de Cultură a Studenţilor (conducerea 
muzicală: Ştefan Vannai). Simpozionul ediţiei este dedicat Anului Maiorescu şi are ca temă Critica 
literară şi viitorul literaturii. Participă la dezbateri: Nicolae Manolescu (moderator), Dan Cristea, Daniel 
Cristea-Enache, Sorin Lavric, Angelo Mitchievici, Vasile Muscă, Mircea Muthu, Ovidiu Pecican, Irina 
Petraş, Ion Pop, Vasile Spiridon, Simona Vasilache, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir. Se 
vor lansa Caietele ediţiei precedente (Literatura română - începuturi şi Literatură şi feminitate). Parada 
nominalizaţilor pentru Marele Premiu FestLit. Moderator: Răzvan Voncu. Festivitatea de premiere. Juriul 
FestLit 2017: Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Irina Petraş, Ion Pop, Vasile 
Spiridon, Mihai Zamfir. Laureaţii Marelui Premiu la ediţiile precedente: Gabriel Chifu (2014), Corin Braga 
(2015), Ana Blandiana (2016). Laureatul Premiului special al primei ediţii: Ştefan Borbély. Prin vot 
secret, a fost desemnat câştigătorul: Niculae Gheran, pentru Rebreniana. Studii, articole, documente, 
dar şi pentru „proiectul Rebreanu” în întregul său, operă de-o viaţă. Dimineaţa de marţi (10 octombrie) e 
dedicată desantului scriitoricesc.  

19 octombrie, la sediul Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor din România (str. Universităţii nr. 1) ● Transilvania 
din cuvinte O antologie alcătuită de Irina Petraş (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 436 
pagini). Volum dedicat Centenarului Marii Uniri, editat de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj, 
cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. ● Ion Agârbiceanu, Opere, vol. 
VII-VIII (romane) Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice şi 
glosar de Ilie Rad, Academia Română, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 
2017 (Colecţia „Opere fundamentale”, iniţiată şi coordonată de acad. Eugen Simion) Participă: 
Constantin Cubleşan, Alexandra Ormenişan, Ilie Rad, Carmen Ţâgşorean. Moderator: Irina Petraş 

2 noiembrie - Lansare de carte Vasile Muscă, la Fundaţia Culturală Oraşul. 

3 noiembrire, - Lansare Irina Petraş. Vernisaj Irina Petraş, Insperienţe. 

8 noiembrie, la Casino. Lansare Oana Boc. Participă: Florin Piersic, Irina Petraş, Mircea Petean. 

16 noiembrie - Lansare Doina Cetea, Istorii. Prezintă Constantin Cubleşan 

6 decembrie - Lansare volume Victor Papilian, la Zilele UMF. Prezintă Irina Petraş, Dan D. Dumitraşcu, 
Mircea Popa, Vasile G. Dâncu 

8 decembrie - Lansarea volumului de interviuri cu Scriitori clujeni în dialog, editat de colectivul condus de 
Elena Abrudan. Aniversări. Recitalul sărbătoriţilor;  

 

2018 
Centenarul Marii Uniri; Semicentenarul Echinox; 110 ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români; 

George Coşbuc – 100 de ani de posteritate. 

15 ianuarie 2018 - Ziua Eminescu, Ziua Culturii Naţionale. 15 ianuarie 2018, ora 12, la sediul Filialei (str. 
Universităţii nr. 1): Mihai Eminescu, O sută şi una de poezii, Ed. Academiei Române,Bucureşti, 2017; 
ediţie de Theodor Codreanu. Prezintă Constantin Cubleşan. Rodica Marian: Marco Cugno, eminent 
românistşi eminescolog. Amintiridespre Petru Creţia (Editura Şcoala Ardeleană, 2017) – O carte 
alcătuită de Maria Gabor Şamşudean. Proiect editorial sub egida Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
(Preşedinte: Emil Radu Moldovan), prin Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud 
(Director: Ioan Pintea). Petru Creţia în italiană: Din cenuşile mării (Poezii 1983-1997)/Dalle ceneri del 
mare(Poesie 1983-1997), prefaţă (La poesia di Petru Creţia tra invisibile e finitudine) şi traducere de 
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Giovanni Magliocco (Editura Aracne, Italia). Recital de poezie. Cu acest prilej, deschidem Anul aniversar 
2018 

15 ianuarie, Israel: Ion Cristofor susţine conferinţa Eminescu şi Transilvania. 

15 ianuarie: la Biblioteca Academiei Cluj-Napoca, Ioana Bican şi Călin Teutişan, conferinţe despre 
Eminescu, de Ziua Culturii Naţionale. 

15 Ianuarie, Valentin Marica va vorbi la Statuia lui Mihai Eminescu din Târgu-Mureş. 

25 ianuarie– lansare de carte Horea Porumb, Clujul meu în oglinda timpului. Prezintă Ion cristofor, Ion 
Mureşan, Claudiu Nemeş, Irina Petraş. 

26 ianuarie: „CÂND PĂMÂNTUL VORBEŞTE”, un film despre toată istoria noastră, prezentat în premieră la 
Cluj, la Muzeul Etnografic. Vor vorbi despre film: Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, prof. dr. Gheorghe 
Lazarovici, prof. dr. Sabin Adrian Luca, regizorul Viorel Costea 

29 ianuarie– Lansare de carte Mircea Popa, Avanposturile Unirii. Prezintă Irina Petraş, Ioan-Aurel Pop, Ioan 
Bolovan. 

9 februarie, la Turda, lansare Transilvania din cuvinte (Irina Petraş) şi Despre limba română cu Horia 
Bădescu. Prezent editorul Vasile G. Dâncu. Moderator: Gabriela Leoveanu. 

10 februarie, la Năsăud, Adunarea Generală a Despărţământului ASTRA Năsăud. Moderator: Mircea Gelu 
Buta. Au conferenţiat: - Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mircea Gheorghe Abrudan 

21 februarie, ora 12, lansare Ştefan Melancu. Prezintă: Marius Jucan, Ion Mureşan, Rodica Marian. 

22 februarie - Vitrina Cărţilor Unirii (în colaborare cu edituri clujene). urmată de o proiecţie de film. Proiectele 
editoriale dedicate Centenarului Marii Uniri promit să fie o reuşită. Pe fondul absenţei unui program 
coerent şi necontroversat la nivel naţional, Cărţile Unirii vor aduce în atenţia publică figuri, evenimente, 
documente istorice importante pentru statura noastră identitară. Vor propune împreună o lecţie de 
istorie într-o vreme minată de ezitări, gafe şi o vinovată uitare a trecutului. Pe tonuri şi din perspective 
diverse, ele vorbesc despre „încercarea de a fi român” – încercare în mai multele ei sensuri – dificultate, 
experienţă, tentativă, sforţare, strădanie, impas, nevoie, suferinţă, chin, pătimire, muncă, povară, 
primejdie. Condiţia de român a fost mereu pusă la încercare de-a lungul secolelor, dar a reuşit să-şi 
asigure durarea şi graţie limbii române, graţie cărţilor şi preţului pe învăţătură.  

Transilvania din cuvinte, antologia Filialei clujene (volum care va avea anul acesta o ediţie aniversară alături 
de albumul 100 de ani de viaţă literară transilvană), se alătură şi ea acestui proiect pariind consecvent 
pe o civilizaţie a urmei. Importante edituri clujene – Argonaut, Casa Cărţii de Ştiinţă, Limes, Mega, 
Napoca Star, Şcoala Ardeleană – vor prezenta proiectele lor editoriale dedicate Centenarului (cărţile 
deja apărute, dar şi cele aflate în pregătire). Această primă ediţie va fi urmată de proiecţia filmului Când 
pământul vorbeşte (regizor Viorel Costea). 

2 martie- Lansare Horia Bădescu (Muzeul Etnografic). Prezintă irina Petraş, Ioan-Aurel Pop, Aurel Sasu. 

7 martie, ora 17, la Muzeul Etnografic, eveniment Casa do Brasil şi Biblioteca de studii latino-americane 
(Virgil Mihaiu) 

15 martie - Reuniunea doamnelor. Viaţa de scriitoare. Întâmplări cu tâlc. Participă: Elena Abrudan, Diana 
Adamek, Cristina Beligăr, Oana Boc, Mariana Bojan, Hanna Bota, Codrina Bran, Florica Bud, 
Constantina Buleu, Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea, Minerva Chira, Sandra Cibicenco, Rodica 
Frenţiu, Mihaela Gligor, Mariana Gorczyca, Anca Haţiegan, Andrea Hedeş, Iulia Iacob, Vera Ieremiaş, 
Florina Ilis, Rodica Lascu-Pop, Gabriela Leoveanu, Rodica Marian, Alice Valeria Micu, Doina Modola, 
Mihaela Mudure, Maria Pal, Laura Poantă, Emilia Poenaru Moldovan, Ştefana Pop-Curşeu, Oana 
Pughineanu, Ioana Sasu-Bolba, Rodica Scutaru-Milaş, Sorina Stanca. Invitate speciale: Elena Ivanca, 
Ileana Negru 

21 martie, la Muzeul de Artă, de Ziua Internaţională a Poeziei - Echinoxişti la echinocţiu. În anul 
Centenarului Marii Uniri, Echinoxul împlineşte o jumătate de secol de existenţă. De Ziua internaţională a 
poeziei, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, vă invită la un eveniment special: Echinoxişti la 
echinocţiu. Recital de poezie şi evocări cu: Ion Pop, Ion Vartic, Horia Bădescu, Mariana Bojan, Ştefan 
Borbély, François Bréda, Ruxandra Cesereanu, Ion Cristofor, Ştefan Damian, Dinu Flămând, Adrian 
Grănescu, Anca Haţiegan, Ştefan Melancu, Virgil Mihaiu, Ioan Moldovan, Ion Mureşan, Vasile Muscă, 
Mircea Muthu, Ovidiu Pecican, Flore Pop, Adrian Popescu, Ilie Rad, Andrei Simuţ, Ion Urcan şi Remus 
„Mongolu” Pop. Moderatoare: Irina Petraş 
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22 martie, în Aula Magna a Universității “Transilvania” din Brașov se lansează, cu participarea autorului, 
volumul lui Andrei Marga, Identitate națională și modernitate, o abordare originală a unui subiect 
continuu actual. 

22 martie, la Biblioteca judeţeană petre Dulfu din Baia Mare, lansarea cărţii lui Gheorghe Pârja Ochii 
Basarabiei. 

22 martie, la Tel Aviv - Ion Cristofor laureat al Premiului Omul anului - Cartea anului 2017. 

27 martie, la Casa de Cultură a Studenţilor, întâlnire cu Cornel Udrea. 

28 martie - Conferinţă Laszlo Alexandru, Cu Dante în Paradis. 

29 martie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, lansare de carte Andrei Moldovan: Literatură tradiţională din 
Nord, 3 vol.. 

29-30 martie - la Zalău: cea de-a 11-a ediţie a Zilelor revistei Caiete Silvane.  

19 aprilie: Adunarea Generală a Filialei Cluj. Dare de seamă şi alegeri. Irina Petraș e realează președintă. 

21 aprilie: Lansare de carte Ioan-Aurel Pop, la Târgul de carte Gaudeamus. 

15-16 mai - Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 28-a Simpozion Lucian Blaga în 
contemporaneitate: Mircea Muthu: Lucian Blaga – „epuraţie” şi creaţie; Ovidiu Pecican: Lucian Blaga – 
orizonturi şi zări; Horia Bădescu: Istoria unui proiect (Lucian Blaga în franceză). Elena Abrudan:Lucian 
Blaga văzut de tineri – lansarea proiectuluiBlaga revisited (proiecţie). Lansare de carte Mircea Popa: 
Lucian Blaga, perspective transilvane (Editura Şcoala Ardeleană). Rondul de mai al poeţilor.Recital 
dedicat lui Lucian Blaga şi Zilei latinităţii. La Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj expoziţie de 
carte veche şi rară, intitulatăŞcoala Ardeleană, promotoarea originii latine a limbii române cuprinzând 
argumente ale contribuţiei Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literare, pornind de la lucrarea 
Elementa linguae daco-romane, prima gramatică românească tipărită, care a urmărit atât demonstrarea 
originii latine a limbii, cât şi folosirea ei în scopul culturalizării românilor din Transilvania. 

Premii/distincţii/promovări pentru membrii Filialei: Ioan-Aurel Pop a devenit Preşedintele Academiei 
Române; Gábor Tompa e noul Preşedinte al Uniunii Teatrelor; Doina Modola, Premiul UNITER; Ştefan 
Borbely, Premiul Internaţional Helion; George Vulturescu, premiul Cercul literar de la Sibiu; 

2-4 iunie - FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ. FestLit Cluj 2018. În Auditorium Maximum UBB, 
deschiderea festivă (cuvinte de salut: Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Ioan Bolovan, 
Prorector al UBB, Vasile Sebastian Dâncu) şi Gala Poeziei Române Contemporane cu:Horia Bădescu, 
Leo Butnaru, Gabriel Chifu, Grigore Chiper, Ion Cocora, Adi Cristi, Ion Cristofor, Vasile Dan, Nichita 
Danilov, Ioana Diaconescu, Mircea Dinescu, Gellu Dorian, Dinu Flămând, Adrian Alui Gheorghe, Vasile 
Igna, Ioan Moldovan, Vlad Moldovan, Ion Mureşan, Aurel Pantea, Ioan Pintea, Ioan Es. Pop, Ion Pop, 
Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Cassian M. Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian Vasiliu. 
Moderator:Răzvan Voncu. Moment Lucian Blaga: Domniţa nebănuitelor trepte, spectacol cu Elena 
Ivanca şi Mihai Florian Niţu, actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca, după un text de Constantin 
Cubleşan. Reuniune de searăla sediul Filialei Cluj. Simpozionul Istorie şi literatură dedicat Centenarului 
Unirii. Participă: Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Adrian Lesenciuc, Angelo Mitchievici, Vasile 
Spiridon, Răzvan Voncu. La Galeriile revistei Steaua, vernisajul Expoziţiei de desene Laura Poantă 
dedicată aniversării a 110 ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români. Parada nominalizaţilor 
pentru Marele Premiu FestLit Cluj: Juriul FestLit 2018: Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Angelo 
Mitchievici, Irina Petraş, Vasile Spiridon. Luni, 4 iunie, între orele 10 şi 12, desantul scriitoricesc. 

8 iunie, la sediul filialei, o nouă conferinţă în seria Scriitorul în cetate. Ioana Bot, Arhivele istoriei literare: ce 
facem cu ele? Exerciţiu de vertij controlat. Consideraţiile din conferinţa de faţă se întemeiază pe 
experienţa de 10 ani a studierii arhivelor familiei Ioana şi Liviu Petrescu (profesori de literatură română şi 
comparată la Cluj, dispăruţi prematur în anii 90), care au trecut din domeniul privat în domeniul public şi 
sunt actualmente găzduite de Biblioteca Judeţeană „O. Goga” din Cluj.. 

11 iunie, o nouă conferinţă din ciclul Scriitorul în cetate. Evenimentul va avea loc la sediul Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor. Conferinţa HORIA GÂRBEA : William Shakespeare. Sonete celebre, sonete ascunse 
se referă la sonetele lui William Shakespeare adunate în ediţia din 1609 discutându-le pe cele mai 
celebre şi traducerile lor în limba română. Dar şi la sonetele „ascunse” în piese, atît la cele cunoscute ca 
atare de exegeţii bardului, cât şi la cele descoperite de, ca traducător. Conferinţa va fi urmată de o 
lansare a două cărţi noi semnate de Horia Gârbea – Lunaticul, îndrăgostitul şi poetul sau Despre 
personajele lui Shakespeare şi Poeme cu înger –, ambele apărute la Editura Neuma, şi de prezentarea 
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Revistei Neuma, nr. 5-6 / 2018. Cărţile vor fi prezentate de Andrea H. Hedeş, directoarea editurii şi 
revistei Neuma.. 

21 iunie - Bistriţa, Colibiţa, întâlnire a Irinei Petraş şi a Laurei Poantă cu scriitorii Reprezentanţei 
Bistriţa-Năsăud, cu prilejul lansării numărului din Mişcarea literară care le e dedicat. Au participat: 
Olimpiu Nuşfelean, Andrei Moldovan, Icu Crăciun, Mircea Gelu Buta, Gavril Moldovan, Maria Oltean, 
Ioan Pintea, Menuţ Maximinian, Al. Cristian Miloş, Vasile G. Dâncu etc. 

5 iulie - Lansare eveniment, Ion Pop 77. Au vorbit: Mircea Martin, Al Cistelecan, Sorina Stanca, Ion Cristofor, 
Alex Goldiş, Corin Braga. 

16 iulie (la sediul Filialei clujene a USR) Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor şi festivitatea de acordare 
a Premiilor Filialei pe anul 2017. Evenimentul face parte din Proiectul Scriitorul în cetate, finanţat de 
Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca.. Cu acest prilej, au mai fost acordate şi premii sponsorizate de 
omul de afaceri Remus Pop. 

27 august, Mircea Zaciu 90. Lansare Ca o scenă vastă, Transilvania… 

31 august, Ziua Limbii Române (la Centrul de cultură urbană C a s i n o 

4-9 septembrie, Turnirul de Poezie, ediţia a VIII-a, Alexandroupolis 

7 septembrie –Şezătoare literară comemorativă 

14 septembrie – Scriitorii clujeni despre cărţile lor apărute în străinătate. Experienţe. 

19-22 septembrie– Zilele Poesis, Satu Mare 

28 septembrie– Festivalul de poezie de la Sighet şi la Serile de poezie de la Deseşti 

5-6 octombrie- Baia Mare: Zilele Revistei „Nord Literar” (ediția a XIII-a)și Colocviul dedicat Marii Uniri de la 
1918 

5-7 octombrie - Colocviul Naţional de Proză, ediţia a VII-a, Alba Iulia 

9 octombrie– Aniversare Vasile Voia 

10 oct. - Lansare Hanna Bota. 

11 octombrie, Ziua Şcolii Ardelene – lansarea ediţiei a doua a antologiei Transilvania din cuvinte. Zilele 
prozei, ediţia a 12-a (I) Simpozion: Prozatorii unui veac: Răzvan Voncu, Victor Cubleșan, Ion Simuț, 
Constantin Cubleșan.. 

12-13 octombrie– Zilele prozei (II), la Chiuza şi Maieru 

19-20 octombrie– Semicentenar Echinox  

8-9 noiembrie- „Scriitorul Anului”, ediţia a III-a, Iaşi. Irina Petraș, printre nominalizați. 

16 noiembrie – Patria română. Eveniment dedicat Centenarului Unirii. La Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 
Recital, concert folcloric. 

24 noiembrie- Gala Poeziei Române Contemporane - Alba Iulia. Participă clujenii Dinu Flămând, Ion 
Mureșan, Ion Pop, Adrian Popescu. 

7 decembrie - Consiliul Uniunii a confirmat lista noilor membri. La Cluj: Victor Cubleșan, Andrei Doboș, Dan 
Grădinaru, Andrea Hedeș, Menuț Maximinian, Vlad Moldovan. Ioan-Aurel Pop e laureatul premiului 
Cartea anului, România literară. 

12 decembrie– Reuniunea de toamnă-iarnă. Vitrina Cărților Unirii. Editurile clujene fac bilanțul titlurilor 
dedicate Centenarului Marii Uniri. Aniversări rotunde. Sărbătorirea noilor membri ai Filialei. Sărbătorirea 
seniorilor. Moment Echinox 50. Recital de iarnă. 

 

2019 
Filiala clujeană și revista Steaua (Almanahul literar) împlinesc 70 de ani 

2019 - Anul Cărții  

15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Eminescu: Prima conferință a anului din ciclul Scriitorul în cetate: 
Eminescu, începutul continuu: Florina Ilis. Comunicare Rodica Marian. Recital de poezie, lansări de carte 
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4-24 februarie- Maitreyi Devi, povestea adevărată. Organizatori: Academia Română Cluj, prin Institutul de 
istorie „George Barițiu”; UBB, prin Centrul clujean pentru studii indiene, și Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj. Cu 
sprijinul ICR. 

7 februarie, la Museul de Artă Cluj în Sala Tonitza, USR Filiala Cluj, în colaborare cu Centrul Cultural CASA 
DO BRASIL patronat de UBB, Cursul de Estetica Jazzului al Academiei de Muzică G. Dima și Rotary Visio 
Cluj-Napoca prezintă: Lansare de carte, Tristețea-Dans, Editura Baroque Books & Arts, București, volum 
bilingv din opera poetică a lui VINICIUS DE MORAES (1913-1980), important poet, muzician & diplomat 
brazilian. Invitați speciali: poetul Dinu Flămând, realizatorul ediției, traducătorul textelor din limba portugheză, 
Laura Orian & Cristina Petrescu, interprete de bossa nova, Grupul Spa Jazz Band, condus de pianistul Ony 
Rodilă. În deschidere: Fuziuni muzical-poetice în brazilia, o concisă prezentare de Virgil Mihaiu, scriitor & 
jazzolog. 

28 februarie – Șezătoare literară dedicată aniversării a 70 de ani de existență a Filialei și a revistei Steaua. 
Invitați: Aurel Rău, Ion Vlad, Octavian Bour, Constantin Cubleșan, Viorel Cacoveanu, Domiţian Cesereanu, 
Dan Rebreanu, Miron Scorobete, Dávid Gyula. Moderatori: Irina Petraș, Adrian Popescu. 

14 martie – Reuniunea doamnelor. Simpozion, proiecte, cărți noi, expoziție de artă plastică Laura Poantă, 
Trei ferestre 

21 martie (de Ziua Internaţională a Poeziei) – Rondul Poeții Stelei și invitații lor, la Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca; 

17-18 mai - Festivalul Internațional Lucian Blaga ediţia a 29-a: mini-conferințe, recital, lansări de carte. 
Invitați de peste hotare. Salonul de primăvară al scriitorilor-plasticieni, la Galeriile Steaua 

9-11 iunie 2018–Festivalul Naţional de Literatură. Ediția a 6-a a FestLit Cluj va fi una specială, dedicată 
Filialelor înființate în 1949: Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Mureș etc. Lansarea volumului aniversar Filiala Cluj 
/ Almanahul literar/Steaua 70. Simpozion-dezbatere Lista canonică a literaturii române. 

27 iunie – Reuniunea de primăvară-vară. cu Premiile Filialei Cluj 

31 august- Ziua Limbii Române 

5 septembrie – Șezătoare literară comemorativă 

20-21 septembrie - Zilele prozei (în colaborare cu Reprezentanța Bistrița-Năsăud)  

11 octombrie Ziua Şcolii Ardelene. Lansarea albumului aniversar Viața literară în imagini. 

noiembrie – Simpozion Reviste transilvane. Invitatele revistei Steaua: Apostrof, Caiete Silvane, Familia, 
Mișcarea literară, Neuma, Nord literar, Orașul, Poesis, Tribuna, Vatra etc. 

Decembrie – Reuniunea de toamnă-iarnă(sărbătorirea scriitorilor cu vârste rotunde şi a seniorilor), Banchet 
aniversar. 

Reprezentanțe (Bistrița/Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Zalău) 

10 martie – Reuniune aniversară - Revista Poesis în anul XXX. Lansare de număr jubiliar cu invitați și 
colaboratori din țară. Lecturi publice în Satu Mare,Negrești-Oaș,Carei,Tășnad. 

martie– la Zalău, Zilele revistei Caiete Silvane. (sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România). 

aprilie– Șezătoare literară comemorativă cu ocazia intrării/eliberării Sătmarului de Armata Română în 19 
aprilie 1918. Lansare „Cartea credenționalelor” cu texte foto-copiate din Arhiva Unirii, cu poeme ale 
scriitorilor sătmăreni 

octombrie – Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis 

octombrie Zilele Nord literar, la Baia Mare - În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş 

octombrie Zilele George Coşbuc,Bistriţa. În colaborare cu SSBN: Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, 
Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa. 

Octombrie Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei 

octombrieSerile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 38-a 

octombrie Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea 

25-27 noiembrie.Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa În colaborare cu Casa de Cultură a sindicatelor 
Bistriţa, Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc, şi revista Mişcarea literară. 
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EDITORIALE („CĂRŢILE DE VIZITĂ” ALE FILIALEI) 
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BIBLIOTECA TÂNĂRULUI SCRIITOR 
Colecția de debut a Filialei clujene 
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CONCURSUL DE DEBUT al Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor 

Lansat în 2005.  
 
Colecţia Biblioteca tânărului scriitor numără următoarele titluri:  
 
1. Laura Husti-Răduleţ, Proze de după-amiază, 2006.  
2. Adrian Tudurachi, Destinul precar al ideilor literare. Despre instabilitatea valorilor în poetica lui 

Mihail Dragomirescu, 2006.  
3. Oana Pughineanu, Plictiseală. Ratare. Prostie. Biobibliografie selectivă, (2006.  
4. Magda Wächter, A.E. Baconsky. Scriitorul şi măştile, 2007.  
5. Iulia Micu, Thomas Mann. Istoria unei partituri literare, 2007.  
6. Andrei Simuţ, Literatura traumei, 2007.  
7. Maria-Magdalen Diaconu, Discursul corporalităţii în romanul feminin contemporan, 2008.  
8. Monica Grosu, Petru Comarnescu. Un neliniştit în secolul său. Studiu monografic, 2008.  
9. Dan Herciu, Taxa pe viciu (versuri), 2009. 
10. Florina Codreanu, Existenţele sângelui. Eseu despre curgerea sângelui, 2009.  
11. Adriana Teodorescu, Carnavalul în opera literară caragialiană, 2009.  
12. Irina Ungureanu, Eugène Ionesco - absurdul ca apocalips al utopiei (eseu), 2010 
13. Ligia Tudurachi, Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu (eseu), 2010 
14. Blanca Borbély, Zidul de foc, roman 
15 Ionela Oprea (Feier), Motive şi realităţi româneşti în romanul francez, istorie literară 
16. Aura Schussler, Dintre ale corpului şi minţii: despre seducţie, erotism şi pornografie, eseu 
17. Adela Dinu, Diaristica feminină românească, eseu 
18. Alina Ioana Bako, Dinamica imaginarului poetic: Grupul oniric românesc, eseu 
19. Cristina Vidruţiu, Imaginarul epidemic. Reprezentări istorice şi metaforice ale ciumei în literatură, 

eseu 
20. Olesea Ciobanu, Lucian Blaga şi literatura din Basarabia, eseu 
21. Marian Horvat, Codrul ducelui, roman 
22. Tatiana Oltean, Mitul Meşterului Manole în lumina binomului creator Sigismund Toduţă – Lucian 
Blaga 
23. Otilia Chindriş, Lumea operei lui Eugen Ionescu/ Eugène Ionesco, eseu 
24. Carmen Georgeta Ardelean, Hortensia Papadat-Bengescu, „marea europeană” a literaturii 
române. Pledoarii, eseu 
25. Melania Iulia Ilea, Lirica lui Lucian Blaga în spaţiul cultural şi lingvistic german. Studiu comparativ 
de traduceri  
26. Ileana Vesa, Neomedievalismul postmodern, eseu  
27. Elena Nadia Ramona Vesa, Cornel Regman, monografie  
28. Laura Cornea, Irezistibila tentaţie. Imaginar insular în literatura română: Eminescu, Eliade, 
Macedonski, Baconsky, eseu 
 
Două menţiuni:  
Graţian Cormoş, Femei în infernul concentraţionar din România (1945-1989), 2006.  
Tatiana Dragomir, Fotograme, 2007. Premiul pentru debut al USR pe anul 2007. 
 
 

 (detalii pe site-ul Filialei – www.uniuneascriitorilor-filiala cluj.ro) 
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SOCIETATEA CULTURALĂ LUCIAN BLAGA CLUJ 
(detalii pe site-ul www.societateablaga.ro) 

 

 

Meridianele Blaga şi Caietele de poezie pot 
fi găsite în format pdf pe site-ul Societăţii 

(coord. Irina Petraş). 
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AFIŞE ALE EVENIMENTELOR (SELECTIV) 
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SALONUL DE PRIMĂVARĂ AL SCRIITORILOR 
 
A debutat în 2008, în mai. La cele douăsprezece ediţii succesive, au expus pictură, 

grafică, fotografie, sculptură scriitori membri ai Filialei clujene sau ai Clujului literar: Elena 
Abrudan, Mariana Bojan, Hanna Bota, Adrian Bumb, Doina Cetea, Ion Cristofor, Constantin 
Cubleşan, Lucia Dărămuş, Rodica Frenţiu, Teodora Gogea, Mariana Gorczyca, Martha Izsák, 
Flavius Lucăcel, Amalia Lumei, Rodica Marian, Iulia Micu, Laurenţiu Mihăileanu, Maria Oltean, 
Laurenţiu Oprea, Maria Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Lucian Pop, Aura Schussler, Rodica 
Scutaru-Milaş, Gabriela Simuţ, Flavia Teoc, Rada Niță. La prima ediţie, au fost expuse şi lucrări 
de Tudor Ionescu, A.E. Baconsky, Victor Felea, Marian Papahagi.  

Saloanele au fost găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Galeriile Casa Artelor, 
Galeriile Diverta.  

În noiembrie 2011, a fost inaugurată, la sediul Filialei, Galeria de artă SCRIPTORIUM cu 
o expoziţie Mariana Bojan. În 2015, s-au inaugurat Galeriile de artă ale revistei Steaua. 

 
(alte detalii, plus o selecţie de lucrări, pe site:  

www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro) 
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Membrii Filialei Cluj  

(mai 2019) 

 

ABRUDAN Elena, ACHIM George, ADAMEK Diana, ADAMEŞTEANU Gabriela, 
ANTONIU Ion, ARDELEAN Ioan, ARMAN Mircea, AVRAM Nicolae, AZAP Ioan 
Pavel, BACONSKI Rodica, BADIU Izabella, BALÁZS F. Attila, BALÁZS Imre 
Jozsef, BALLA Zsófia, BATIŞTE Sânziana, BAUMGARTEN Alexander, 
BĂDESCU Horia, BÂLE Alexa Gavril, BÂRLEA Gheorghe Mihai, BENKŐ Samu, 
BENŐ Attila, BERCE Sanda, BODIU Aurel, BOJAN Mariana, BOLEA Ştefan, 
BOLOŞ Ioan, BORBÉLY Ştefan, BOT Ioana, BOTA Hanna, BRADU Mircea, 
BRAGA Corin, BRAN Codrina, BRÂNDA Nicolae, BUD Florica, BUMB Mihai 
Adrian, BULEU Constantina Raveca, BURLACU Doru, BUTA Mircea-Gelu, 
CACOVEANU Viorel, CARAGEA Ionuţ, CASIMCEA Mircea Ioan, CĂRĂUŞAN 
Elena, CĂTINA Oana, CERNA Dumitru, CESEREANU Domiţian, CESEREANU 
Ruxandra, CETEA Doina, CEUCA Iustin, CHIFOR Valentin, CHIRA Minerva, 
CINEZAN Vladimir, CODOBAN Aurel, COIUG Ana, COJOCARU Eugen, 
CORDOŞ Sanda, COTRĂU Liviu, COTUŢIU Cornel, COZMA Diana, CRĂCIUN 
Icu, CRISTEA Lucian, CRISTOFOR Ion, CRIŞAN Sorin, CROITORU Grigorie M., 
CSEKE Péter, CUBLEŞAN Constantin, CUBLEȘAN Victor, CUBLEŞAN Iulia, 
CUCERZAN Eugen, CURPAŞ Teodor, CURTICĂPEANU Doina, DAMASCHIN 
Dan, DAMIAN Ştefan, DAN Sergiu Pavel, DAOUD Elias Rashed, DÁVID Gyula, 
DĂMĂCUŞ Iulian, DĂRĂMUŞ Lucia, DÂNCU Vasile Sebastian, DERŞIDAN Ioan, 
DOBOȘ Andrei, DONCA-KIRCHMAJER Elisabeta, DRAGOMIR Maria Rodica, 
DRAGOMIR Tatiana, DRAGOŞ Ioan, DRĂGAN Marius Dan, DUCAN Darie, 
DUCAN Răzvan, DUMITRESCU Virgil, EGYED Emese, FARKAS WELLMAN 
Endre, FELEA Cristina, FISCHOF Andrei, FLĂMÂND Dinu, FLOREA Virgiliu, 
FRENŢIU Rodica, GAAL György, GHERMAN Alin Mihai, GHERMAN Sabin, 
GLIGAN Valer, GLIGOR Mihaela, GLODEANU Gheorghe, GOGA Mircea, GOGA 
Yvonne, GOGEA Vasile, GOIA Vistian, GOJA Nicolae, GORCZYCA Mariana, 
GOŢIU Mihai, GRAPINI Leon-Iosif, GRĂDINARU Dan, GRĂNESCU Adrian, 
GRIGURCU Gheorghe, GROZA Claudiu, GROZA Gabriela Genţiana, HAJDU 
Georgeta Delia, HEDEȘ Andrea H., HOLOBÂCĂ Gheorghe, HORVAT Săluc, 
HORVÁTH Aurica-Aranyi, IEREMIAŞ Vera, IGNA Vasile, ILEA Letiţia, ILIS 
Florina, IONIŢĂ Maria, ISTRATE Mariana, IZSAK Martha, JORJ Maria, JUCAN 
Marius, JURCAN Alexandru, KARÁCSONYI Zsolt, KIRÁLY István V. Ştefan, 
KIRÁLY László., KIRÁLY Zoltan, LASZLO Alexandru, LÁSZLÓ Gyorgy, LAZĂR 
Horia, LEOVEANU Gabriela, LIPCSEI Marta, LUCĂCEL Flavius, LUNGU 
Gabriela, MALIŢA Liviu, MARGA Andrei, MARGA Delia, MARIAN Rodica, 



329 

MARICA Valentin, MARINESCU Ioan, MATEI Nicolae, MAXIMINIAN Menuț, 
MĂLUŢ Mircea, MĂNIUŢIU Anca, MĂNIUŢIU Mihai, MĂRGINEANU Corina, 
MĂRUŢOIU Victor Constantin, MEDREA Alexandra, MELANCU Ştefan, MIHAIU 
Virgil, MILEA Ioan, MILOŞ Cristian Alexandru, MIRCEA Liviu, MOCANU Nicolae, 
MODOLA Doina, MOLDOVAN Andrei, MOLDOVAN Gavril, MOLDOVAN Vlad, 
MOLNOS Lajos, MUDURE Mihaela, MUNTEANU Cornel, MUNTENUŞ Horia, 
MUREŞAN Ion, MUREŞEANU Sânziana, MUREŞEANU Marcel, MUSCĂ Vasile, 
MUSTE Vasile, MUŞLEA Ioan, MUTHU Mircea, NEGRU Ioan, 
NASTASĂ-KOVÁCS Lucian, NICOLAE Victor, NISTOR Ioan, NOJA Ion, 
NUŞFELEAN Olimpiu, OLOS Ana, OLTEANU Maria, OPREA Laurenţiu, OPRIŢĂ 
Doina, OPRIŢĂ Mircea, OŢOIU Adrian, PAL Maria, PAMFIL Alina, PAVEL Dora, 
PAVEL Eugen, PAVEL Laura, PAVLIŞ Iurii, PĂDUREAN Mia, PÂRJA Gheorghe, 
PECICAN Ovidiu, PERŢA Lucian, PETEAN Mircea, PETRAŞ Irina, PETREU 
Marta, PETROVAI Ion, PINTEA Ioan, PIŢOIU-DRAGOMIR Ion, POANTĂ Laura, 
PODOSU Ion, POENAR Horea, POMPEI Gavril, POP Flore, POP Ioan-Aurel, 
POP Ion, POP LASCU Rodica, POPA Mircea, POP-CURŞEU Ioan, 
POP-CURŞEU Ştefana, POPESCU Adrian, POPESCU Titu, PORUMB Horea, 
RAD Doina, RAD Ilie, RAŢIU Virgil, RĂCHIŢEANU Teofil, RĂU Aurel, 
REBREANU Dan, REBREANU Ilderim, ROATIŞ Florian, RUGU Persida, RUJEA 
Viorel, RUSU Constantin Gh., SASU Voichiţa, SASU-BOLBA Ioana, SAV Lucia, 
SĂLĂJAN Vasile, SĂSĂRMAN Gheorghe, SĂUCA Daniel, SCARLAT Grigore, 
SCOROBETE Miron, SCUTARU MILAŞ Rodica, SFÂRLEA Alexandru, SIMUŢ 
Ion, SITAR-TĂUT Daniela, STANCIU Virgil, SZILÁGYI István, SZILÁGYI Júlia, 
SZŐCS Géza, SZŐCS István, ŞOROBETEA Aurel, ŞTEFAN Mircea, ŞTEŢCO 
Ioana Ileana, TABACU Marius, TALOŞ Ion, TÁR Károly, TĂTARU Cristina, 
TĂUTAN Viorel Gh., TECAR Victor, TEOC Flavia, TEUTIŞAN Călin, TIHAN 
Teodor, TITIENI Livia, TOMESCU-BACIU Sanda, TOMPA Gábor, TOMUŞ 
Mircea, TRIF Dan, ŢARINĂ Victor, ŢION Adrian, ŢUCULESCU Radu, UDREA 
Cornel, URCAN Ion, URSA Mihaela, URSU Horia, VAIDA VOEVOD Maria, 
VAIDA VOEVOD Mircea, VALLASEK Júlia, VANCEA Echim, VARTIC Ion, 
VARTIC Mariana, VEDINAŞ Traian, VÉGH Adalbert, VERES István, VISKY 
András, VIŞAN Dorel, VLAD Carmen, VLAD Ion, VLAD Tudor, VOIA Vasile, 
VONCU Răzvan, VULTURESCU George, ZANC Grigore, ZANCA Andrei, 
ZĂRNESCU Constantin, ZOTTA Alexandru. 

 

  



330 

 
Bibliografie selectivă 

„Membri şi preşedinţi ai Societăţii Scriitorilor Români” http://biblioteca.euroweb.ro/istlit/iss/iss8.html  
„Istoricul societăţilor scriitorilor români” (Ion Munteanu) 

http://biblior.net/istoricul-societatilor-scriitorilor-romani.html  
„Uniunea Scriitorilor din România” http://www.uniuneascriitorilor.ro/istoric.html  
„Filiala Cluj a USR” http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro.html 
1850: Clujul istorico-artistic, Cluj, 1974. 
Administraţia românească în judeţul Cluj. Volum îngrijit de Atanasiu Motogna din încredinţarea Prefecturii 

jud. Cluj, 1937. 
Bibliografia Istorică a României. Vol. I-VIII (1944-1994). Bucureşti, 1970-1996. 
Petru BORTEŞ, Călăuza oraşului Cluj, Cluj, 1937. 
Marin BUCUR, Istoriografia literară românească de la origini pînă la G. Călinescu, 1978. 
Octavian BUZEA, Clujul. 1919-1939 (1939). 
Catalog periodice – Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. 
Clujeni ai Secolului 20 (coord. Tiberiu Iancu), Cluj-Napoca, 2000. 
Clujul. Ghid istoric întocmit de Ştefan Pascu, Iosif Pataki şi Vasile Popa, Cluj, 1957. 
Clujul. Viaţa culturală românească, Ed. Ligii Culturale, secţiunea Cluj, 1929. 
Ioachim CRĂCIUN, Bibliographie de la Transylvanie roumaine (1916-1936). Cluj, 1937. 
Dicţionar cronologic. Literatura română, Bucureşti, 1979. 
Dicţionar Echinox A-Z. Perspectivă analitică (coord. Horea Poenar), 2004.  
Dicţionar enciclopedic român. Vol. I-IV. Bucureşti, 1962-1966. 
Dicţionar enciclopedic. Vol. I-III. Bucureşti, 1993-1999. 
Dicţionarul scriitorilor români, 4 vol. Coord.: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995-2002). 
Dicţionar esenţial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), 2001. 
Dicţionar general al literaturii române, vol. I-VII, 2004-2009 (coord. Eugen Simion) 
***Enciclopedia marilor personalităţi, vol. I-II, 2000. 
Enciclopedia Minerva, Cluj, 1929. 
Din presa literară românească – (1918-1944). Ediţie Eugen Marinescu. Albatros, 1975. (Ed. a II-a: 1986). 
Erdély Lexikon (Dr. Osváth Kálmán, 1928 Oradea) – Lexicon transilvan. 
Erdélyi Magyar Ki-Kicsoda 2000 (Scripta, Oradea) – Personalităţi maghiare din Transilvania. 
I. HANGIU, Dicţionar al presei literare româneşti. – Bucureşti, 1987. 
Istoria Clujului, Cluj, 1974. 
Victor LAZĂR, Clujul, Cultura Naţională, 1923. 
Literatura română. Ghid bibliografic. Scriitori (A-Z) Bucureşti, 1982. 
Monografia Clujului, redactată de Szigethy József, Huy József, Cluj, 1939. 
Ion MUNTEANU, Istoricul Societăţilor Scriitorilor Români (1899–1949), Bucureşti, 1998;  
Stelian NEAGOE, Viaţa universitară clujeană interbelică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, vol. I şi II, 1980. 
Ing. Francisc OROSZ, Călăuza Clujului, Cluj, 1933. 
Marian POPA, Dicţionar de literatură română contemporană, ed. a II-a, Bucureşti, 1977. 
Mircea POPA; Valentin TAŞCU, Istoria presei literare româneşti din Transilvania până la 1918. –1980. 
Victor Ioan POPA, Societatea Scriitorilor Români, în Boabe de grâu, nr. 1-2, 1932 
Presa literară românească. – Articole-program de ziare şi reviste (1789 – 1948). Vol. 1-2. Ed. I. Hangiu. 

1968. 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Lexicon al literaturii maghiare din România), Kriterion, Bucureşti, 

1981. 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Vol. I-III. Bukarest/Budapest, 1981-1994. 
Aurel SASU, Dicţionarul biografic al literaturii române, 2 vol., Piteşti, 2006 
Teodor TANCO, Dicţionar literar 1639-1997 al judeţului Bistriţa-Năsăud, 1998. 
Laura TEMIAN, Otilia MARINESCU, Ana-Maria BERZOVSZKI, Autori maramureşeni, 2000. 
Laurenţiu ULICI, Literatura română contemporană, 1995. 
Teodor VÂRGOLICI, Istoricul Societăţii Scriitorilor Români (1908–948), 2002 
George VULTURESCU, Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului, 2000. 
Who’s who în România, 2002.  



331 

 

 
 

Cuprins 
 
 
 
Irina Petraș În loc de prefață ................................................................................... 5 

 
 ................................................................................................... 27 Amintiri, evocări

 
I. 
Ion Brad Secretar al Filialei Cluj  a Uniunii Scriitorilor  (1953-1955) .................... 31 

Domnul Preşedinte ................................................................................ 38 
Ion Vlad „Erau ziare, evenimente" ........................................................................ 44 
Constantin Cubleșan Tempi Passati ....................................................................... 48 

O duminică de iarnă .............................................................. 52 
Miron Scorobete New York à la Cluj ....................................................................... 60 
Virgil Stanciu Arizona literară .................................................................................. 64 
 
II. 
Aurel Rău Interviu acordat Luciei Negoiţă ............................................................... 71 

Un „jurnal” redacțional document de timp ............................................... 75 
Ion Brad Un „catastif“ singular şi „eroii“ lui ............................................................... 98 
Adrian Popescu Steaua şi dansurile clasice .......................................................... 114 
Petru Poantă Două reviste de cultură ................................................................... 122 
Mircea Tomuş În redacţia revistei Steaua ............................................................. 127 
Virgil Mihaiu Binecuvântarea prin STEAUA ........................................................ 138 
Steaua 25 ............................................................................................................ 143 
Mircea Popa De la „Almanahul literar” la „Steaua” ................................................ 148 
Cseke Péter Reviste literare maghiare după 1949 ............................................. 158 
  
III. 
Horia Bădescu Paşii poetului ................................................................................ 175 
Elena Abrudan Cultura 2.0 ................................................................................. 178 
Andrei Moldovan Someşul se varsă în Cluj ........................................................... 183 
Olimpiu Nușfelean Mişcarea literară ..................................................................... 196 
Gheorghe Pârja  Renașterea Maramureșului prin poezie ...................................... 204 
George Vulturescu Poesis în anul XXX .............................................................. 208 
Săluc Horvat  NORD LITERAR, revistă de cultură ................................................ 214 
Daniel Săuca Viață literară în Sălaj. Două repere .............................................. 217 

 



332 

 .......................................................................................................... 221 Cronologie

Repere cronologice .............................................................................................. 223 
Evenimente la zi 2005-2019 ............................................................................... 254 

 
 ............................................................................................................. 301 Addenda

Editoriale („cărţile de vizită” ale Filialei) ................................................................. 303 
Biblioteca tânărului scriitor .................................................................................... 307 
Societatea Culturală Lucian Blaga Cluj ................................................................. 309 
Afişe ale evenimentelor (selectiv) ......................................................................... 311 
Salonul de primăvară al scriitorilor  ....................................................................... 327 
 
 



 

 



ISBN: 978-606-797-513-0


	Blank Page
	Blank Page



