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Nostalgia
neuitării
Caligrafii ale avatarurilor memoriei sunt
poemele lui Ion Horea, transcrieri suave ale
Iulian BOLDEA neliniştilor şi avânturilor eului, pe urmele unei
tradiţii transilvane remarcabile. Sensibilitatea
poetului, născută din „grâne, din fân, din cucuruz”, este conectată la
„mireasma pământurilor sfinte” din Câmpia Transilvaniei, vibrând
totodată la „cântecul de greieri”, la „behăitul turmei” sau la „mugetul
de vite”. Muzicalitatea versurilor, armoniile lăuntrice ale poemelor nu
exclud gravitatea subtextuală, reculegerea, retranşarea în sine, căinţa
sau sentimentul cvasireligios al naturii din unele versuri.
Irizările memoriei transcrise de Ion Horea în recentul său volum
Scribul (Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2011) reflectă sugestivitatea unui imaginar poetic care îşi conservă în articulaţiile versurilor
asumarea adevărurilor tradiţiei şi ale istoriei, într-o tonalitate discretă
şi învăluitoare, fără exhibări ale eului sau inflamări retorice: „Eu nu
sunt decât scribul. Voci oculte/ Îmi spun să le-nsemnez şi să vă las/
Din câte-au fost pe vremuri, mult mai multe,/ Măcar din urma lor
care-a rămas,/ Poate va fi şi cineva s-asculte./ Eu nu-s decât scribul
fără glas. [...] Eu nu-s decât un martor care-aleargă/ Şi zvârle-n calea
roiului ţărână/ Până la rât în adumbrirea largă/ A unui trunchi de salcie bătrână,/ Foşniri şi zumzet crucea zilei leagă/ Sub coşniţa ce-aş
teaptă într-o rână. [...] Eu nu-s decât drumeţul, pentru-o oară/ Oprit
să însemnez, să mai ascult/ Oculte voci cât nici nu pot să moară/ Şi
nici să-ntoarne stinsul lor tumult/ Din uruirea pietrelor de moară/ În
măcinişul lor de mai demult” (Scribul). Depozitar al unui timp revolut,
poetul/ scribul îşi asumă datoria morală a neuitării („Să uit de câteau fost e foarte greu”), a recuperării unui spaţiu-timp privilegiat al
obârşiilor („Pereţii casei văruiţi de lună./ pe înserat ograda rourată/
Şi-n conie, la cină, împreună.../ Nu vor mai fi acestea niciodată!”). Geografia transilvană favorizează reverberaţii nostalgice, transferându-şi
în cuvânt domoala sa alcătuire, tectonica ei armonioasă: „Şi să le-arăţi
tăbliţe scrise, de lut, de piatră şi de scânduri/ Prin care laşi în lumea
asta fărâma ta de vis şi gânduri/ Şi să întrebi de unde-i pasul greoi
când nu ajungi la nime/ Prin încâlcirea de cuvinte din versuri searbede
şi rime,/ Când ce-i de spus e spus de ele, de dealurile tale-n dungă/
Până la margini transilvane învălurirea lor s-ajungă” (Halucinaţii). Evocarea, simplă şi gravă totodată, susţine arhitectura calmă a acestui
peisaj, refăcut în liniile unui imaginar nostalgic de rostirea poetică ceşi asumă un rol anamnetic, evocator şi invocator totodată: „Mai lasămi, Doamne, măcar jarul de după deal, din asfinţire,/ În vatra cerului,
la cină, s-atârn ceaunul meu lunar/ pe când păianjenul sub grindă îşi
toarce firul lui subţire/ Din ce în ce mai fără noimă precât din ce în
ce mai rar” (Rugăciune). Adesea, gândul efemerităţii propriei condiţii
se desenează în volute retractile, amăgitor şi nestatornic ca însăşi
existenţa. Starea de alienare, de îndepărtare de lumea copilăriei,
dorul de trecut, povara amintirii se asociază mereu cu o limpede şi
grea de sensuri conştiinţă a efemerului: „Într-o zi pe drumul ţării ai
trecut în altă lume/ Şi-ai rămas într-o câmpie să duci dorul lor deatunci/ Să te-mbeţi în amintire de livezi şi de legume/ Pân’ la dealurile
tale aşteptând să mai ajungi” (Vedere).
Lumea satului, matrice arhetipală a viziunilor lirice, e conturată în
versuri limpezi şi precise, eliberate de orice rafinament inutil, de orice
artificiu retoric, versuri ce refac o întreagă atmosferă, un întreg ritual
al copilăriei, prin exerciţiul evocator al cuvântului frust, cu arome regionale (nime, blid, fereşti, ler, cărpător). Versurile lui Ion Horea, cu
ritmica lor învăluitoare, cu arhitectura lor fluidă şi cadenţa riguroasă,
reconstituie o întreagă lume, a tradiţiei, a rădăcinilor simbolice, a istoriei şi a unei mitologii personale în care satul, continitul, hotarul
sunt repere încărcate de nostalgie şi sensibilitate ale geografiei transilvane.

SALONUL ARIADNAE
LA A XVI-A EDIŢIE

Suntem alături de scriitorul
Eugeniu NISTOR, la trecerea
în nefiinţă a tatălui său drag,
OLOFIR NISTOR (1927-2012),
maistru sondor pensionar din
satul Giuluş.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Comitetul de Conducere al Filialei Târgu-Mureş a
Uniunii Scriitorilor din România
Redacţia LitArt

Cu cât înaintează în timp, salonul Ariadnae, ca un vin vechi, se maturează şi se maturizează. Firul Ariadnaei
devine tot mai consistent iar ca rezistenţa sa să fie întregită, anul acesta s-au alăturat doua prezenţe masculine. Cea care cu neobosită tenacitate adună an de an în trama pânzei, fibre cu personalitate puternică, din
toate zonele ţării: Bucureşti, Cluj, Oradea, Suceava, Cristuru Secuiesc, Timişoara cu accent pe consistentul
nucleu târgumureşean, este Doamna firelor ţesute, brodate sau cusute- artista Nagy Dalma.
(Continuarea în pagina 5)
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O călătorie cu avionul...
În Spania? De ce nu! În Spania.
Trebuie precizat că Doru avea un frate în Spania, care lucra în
construcţii. Şi după numai opt de ani muncă, omul îşi cumpărase
un apartament, angajând un credit foarte avantajos, ba se şi
căsătorise cu o localinică destul de arătoasă, deşi cam închisă
la culoare, care zâmbea în braţele fratelui său, într-una din fotografiile primite de Doru. Sigur că profesorul nu era prea dispus
să lucreze în construcţii, nu că nu i-ar fi plăcut munca, dar era
prea mult pentru un bărbat de vârsta lui, căci chiar dacă arăta
mai tânăr cu zece ani, fizic nu mai făcea faţă unor astfel de munci,
unde mai pui că pe şantier se lucra zi lumină şi că se muncea nu
glumă. Atunci, la cules de căpşuni? Da, la cules de căpşuni părea
mult mai convenabil.
Într-o bună zi şi-a vândut garsoniera, după ce în prealabil a
convenit cu fratele său să-l găzduiască o vreme, până se pune pe
picioare. Fratele era foarte bucuros să-l aibă alături, iar în privinţa
găzduirii şi a hranei, nu trebuia să-şi facă nici o problemă, doar
omul avea o cameră liberă, iar hrana era foarte ieftină, aşa că
putea locui la el mult şi bine..
Acum, Doru nu se simţea prea în largul lui că trebuie să beneficieze de ospitalitatea fratelui; nu că acesta ar fi avut vreo
pretenţie, Doamne fereşte!, în această privinţă Emil era un băiat
de zahăr, gata să-şi dea haina de pe el pentru singurul său frate,
numai că, după moartea destul de timpurie a părinţilor, Doru,
fiind mai în vârstă cu şapte ani decât Emil, a fost constrâns
să-i poarte de grijă, şi n-a fost prea îngăduitor, şi pe motivul că
spaniolul era cam greu de cap, fapt pentru care abia reuşise să
termine opt clase, şi se părea că nu-şi va găsi niciodată rostul,
numai că altfel omul se pricepea la tot felul de munci; avea un
talent înăscut de om la toate, fără să fi fost specializat în ceva
anume. Zugrăvea, punea gresie, repara sau monta cu uşurinţă
instalaţii sanitare, monta instalaţii electrice şi chiar era capabil
să construiască o casă fără mari pretenţii. Pe deasupra, era de o
bunătate rar întâlnită. Or acum Doru se simţea oarecum vinovat
pentru atitudinea faţă de fratele său; numai că acesta nu contabilizase negativ această atitudine, o considera un act dedus din
caracterul diferit al fratelui său şi din resposabilitatea ce-i revenea în lipsa părinţilor, aşa că niciodată nu a făcut vreun reproş,
dimpotrivă, ori de câte ori auzea că Doru are probleme îl ajuta
dezinteresat.
După ce şi-a pus la punct afacerile în ţară, Doru şi-a făcut
bagajele şi a pornit la drum. La ora 16:00, a urcat într-un taxi-maxi
şi de-acum nu mai era cale de întors; începea aventura spaniolă.
La ora 17:30, era deja în tren, iar la 22:30 cobora în gara de nord,
parcă eliberat de tot trecutul său şi parcă mai tânăr şi mai optimist, gata să înfrunte noile provocări ale vieţii. Până la aeroport a
luat un taxi, ca să ajungă la timp. La coborâre, şoferul i-a cerut un
milion jumate, iar el, deşi surprins de tarif, i-a plătit fără nici un comentariu. Ştia că în capitală taximetriştii trag pielea de pe novici.
A pornit vioi spre aerogară, căci era la limită de timp, numai
că ajuns la faţa locului a aflat că nu se efectuează nici un zbor
din cauza grevei spontane a angajaţilor aeroportului. În această
situaţie zborul se amâna până protestatarii ajungeau la un compromis cu conducerea companiei.
Era destul de obosit a doua zi dimineaţa, însă nu făcea din asta o
problemă, mai ales că în jurul orei 9:00 călătorii au fost informaţi
că protestul s-a încheiet şi că toate lucrurile reintraseră în normal.
Imediat călătorilor li s-a făcut ceck-in-ul şi s-au îndreptat spre
Aerbusul care aştepta într-o solitudine maiestruoasă, gata de
aventura aeriană. În uşa avionului, călătorii au fost întâmpinaţi
de căpitanul aeronavei şi de stuardesa-şefă, care le-au urat bun
venit în română şi în spaniolă. După ce a arătat biletul, Doru a fost
îndrumat spre clasa economic, unde avea un loc la geam. Alături
de el s-a aşezat imediat o babă acră şi taciturnă, ceea ce nu-l prea
deranja, mai ales că n-avea dispoziţie să întreţină o conversaţie.
În curând, piloţii au început să tureze motoarele, în timp ce
căpitanul le-a urat din nou bun venit la bordul aeronavei. I-a
informat apoi despre condiţiile de zbor - se anunţa un zobor
liniştit - ora la care vor ajunge la destinaţie şi alte amănunte privitoare la călătorie. Imediat stuardesele le-au explicat pasagerilor
cum trebuie să procedeze în situaţii de urgenţă, cum se foloseşte
masca de oxigen, centura de siguranţă; proceduri care, de altfel,
puteau fi vizionate pe monitoarele din avion.
La decolare, Doru a avut un sentiment nou, nu atât datorită
senzaţiei oarecum euforice ce-i gâdila plăcut şi ciudat toate celulele, ci, mai ales, datorită unei eliberări inexplicabile a trupului
şi fiinţei de ceva greu; avea sentimentul disparenţei unui lest ce
se disipa în trecutul său îndepărtat şi recent, de care se desprindea parcă definitiv.
Un timp a privit detaşat pe geamul avionului, vizitat de
atâtea gânduri iscoditoare, ca şi cum ar fi trebuit să ştie toate
întâmplările ce vor urma după sosirea în Spania, apoi a luat o
revistă cumpărată în aerogară şi a început s-o răsfoiască plictisit.
S-a oprit totuşi la un articol despre românii din Spania, pe care l-a
citit cu vădit interes, apoi a pus revista alături şi s-a lăsat furat de
tot felul de scenarii pe care memoria lui le livra cu generozitate.
Cum privea îngândurat peisajul, parcă ireal, dedesubt, numai
că totul a fost parcă înghiţit de neant şi l-a cuprins imaginarea. Se
făcea că avionul n-ar fi în regulă, că stuardesele şuşoteau destul
de suspect, în timp ce avionul se zgâlţia destul de urât. După
câteva secunde, stuardesele s-au risipit prin avion şi linişteau
călătorii; nu era nimic grav, existau ceva probleme la direcţie,
care urmau să fie rezolvate în scurt timp. Imediat, căpitanul
a confirmat oficial că, într-adeavăr, erau probleme la direcţie,
dar că se lucra intens pentru remediarea defecţiunii, între timp
călătorii nu trebuia să-şi facă griji, ba era indicat să fie calmi, ca să
nu complice lucrurile. Călătorii în schimb nu prea erau dispuşi să
se conformeze; dimpotrivă, au început să se precipite, ba câteva
femei s-au pus pe bocit, cu toate încurajările stuardeselor. Dar
ceea ce părea la început o problemă remediabilă se transfor-
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mase într-una iremediabilă, iar avionul o luase într-o cu totul altă
direcţie decât cea stabilită iniţial. În această situaţie, oamenii au
fost sfătuiţi să-şi lege centurile de siguranţă şi să se conecteze la
oxigen, cu toate că aceste măsuri păreau inutile. Stresul acesta a
durat vreo oră şi jumătate, apoi a venit bomba: avionul a rămas
cu un singur motor funcţional şi acela cu probleme. În scurt timp
în avion s-a lăsat o linişte rău prevestitoare, nu mai funcţiona
nici un motor, iar imensul aparat de zboor cobora acum în mare
viteză. Era limpede de-acum pentru toţi călătorii că ăsta e finalul,
aşa că a început circul; oamenii nu mai aveau nici un motiv să
fie calmi, aşa că urlau ca din gură de şarpe. După câteva minute,
un şoc extraordinar i-a proiectat prin avion, căci centurile de
siguranţă s-au rupt în urma impactului.
La un moment dat, Doru a s-a trezit parcă dintr-un somn; nu
se putea mişca, pentru că deasupra lui zăcea trupul unei femei
obeze. S-a eliberat de grăsană şi s-a ridicat în picioare, era destul
de ameţit. Încet-încet a realizat despre ce era vorba: avionul se
prăbuşise; nu într-o pădure. Deasupra se vedea cerul, căci aparatul
de zbor era rupt în două, iar în jur călătorii zăceau inconştienţi
sau poate morţi, printre scaune răsturnate şi tot felul de obiecte.
Cum erau înconjuraţi de arbori, Doru s-a agăţat de o ramură ce
intrase în interiorul aparatului, şi a coborât pe trunchiul arborelui
la sol. A stat câteva minute întins cu faţa în sus, căci starea de
ameţeală se accentua; când şi-a mai revenit, a urcat în avion să
ajute oamenii care mai erau în viaţă. Încet-încet, s-au adunat la
sol vreo sută de persoane, cu tot cu răniţi; cu restul de vreo sută
treizeci nu mai era nimic de făcut. După ce s-au recuperat bagaje
şi tot ce părea folositor în situaţia dată, un bărbat cu barbă a propus să fie coborâţi şi morţii, ca să fie înmormântaţi creştineşte,
propunere ce a stârnit proteste printre vii, doar nu avea nici o
importanţă dacă zăceau în avion sau în pământ. Câteva persoane
care aveau rude sau cunoştinţe sus n-au ţinut cont de părerea
generală şi au urcat să-şi aducă morţii la sol. Acum, se făceau tot
felul de presupuneri despre locul prăbuşirii; unii susţineau că s-ar
afla pe o insulă, alţii, că pe continent, unii au propus ca mai mulţi
bărbaţi să urce în arbori pentru ca în eventualitatea că vor veni
echipele de salvare să poată semnala prezenţa supravieţuitorilor.
Cum printre norocoşi era şi o asistentă, răniţii au fost evaluaţi şi
pansaţi în consecinţă.
Au trecut de-acum vreo trei zile şi nu s-a arătat nici un semn
al salvării, aşa că oamenii au abandonat veghea şi se ocupau de
lucruri practice, necesare spravieţuirii. Doru, bunăoară, lucra cu
sârg la o colibă improvizată din liane şi crengi, ba alături avea
adunată o grămadă din proviziile recuperate din avon. Aici s-a
produs o selecţie firească; cei mai puternici au adunat mai mult,
iar cei mai slabi au trebuit să renunţe chiar la lucruri personale,
revendicate acum de cei mai viguroşi. Ierarhiile s-au răsturnat şi
începeau să se instituie nişte reguli destul de primitive, în care
cei slabi prestau acum diferite munci, iar cei puternici îi supravegheau, şi-şi însuşeau rodul muncii.
Într-una din zilele foarte fierbinţă, când supravieţuitorii dezastrului aviatic năduşeau pe sub arbori, au apărut vreo zece inşi
dezbrăcaţi, ce păreau a face parte dintr-un trib. Imediat băştinaşii
au început să emită tot felul de semnale onomatopeice şi în scurt
timp au mai apărut vreo două sute. Nefericiţii supravieţuitori
au fost adunaţi grămadă şi mânaţi cu bâtele într-o direcţie
necunoscută. Răniţii au fost abandonaţi la locul cu pricina; e
adevărat că asistenta n-a vrut să plece cu grupul, numai că, în
cele din urmă, a fost nevoită să-I abandoneze, căci sălbaticii au
luat-o pe sus.
Au mers aşa vreo oră, până într-o poiană imensă, plină de colibe, unde aşteptau o mulţime de femei şi copii. Străinii au fost
imediat înconjuraţi de sălbatici şi pipăiţi ca nişte obiecte ciudate,
ba un băştinaş masiv încerca să posede o blondă acompaniat
de îndemnurile sălbaticilor şi era foarte contrariat că femeia se
opune. Blonda a scăpat neatinsă doar datorită marelui şef, la
apariţia căruia toată suflarea a amuţit de respect şi admiraţie
Omul era plin de pene, în totală contradicţie cu definiţia lui Platon, altfel de sub bucata de piele ce ţinea loc de chiloţi, se iţea
din când în când vârful unui penis imens, aşa încât străinele au
rămas mute de admiraţie, dar nici străinii n-au rămas indiferenţi,
reacţiile lor trădau însă uluială şi invidie. Omul a ales trei domniţe
mai reuşite din captură şi le-a cerut să-l urmeze, numai că femeile
nu se dădeau, chipurile, duse, aşa că au fost luate pe sus de câţiva
sălbatici. La un semn al marelui şef, bărbaţii din trib s-au năpustit
asupra celorlalte doamne şi le-au posedat de-a valma sub privirile stupefiate ale călătorilor. Bineînţeles că nici sălbaticile n-au
stat degeaba, au început şi ele să analizeze masculii capturaţi şi
să aleagă după preferinţe. Acum, spre deosebire de însoţitoarele
lor, bărbaţii au fost mai înţelegători, pe motiv că n-avea nici un
sens să se opună, doar erau captivi, or asta presupunea că,
într-un fel sau altul, trebuia să capituleze în faţa excitatelor.
Au urmat zile interesante pentru călători, asta la început, când
fiecare zi era o orgie. Explicabil era faptul că dacă în primele zile
străinele făceau nazuri, de la un timp se certau din cauza masculilor din trib. În acest sens trebuie precizat că era mare bătaie pentru şef, căci se aflase de-acum ceea ce era evident de la început,
adică faptul că era un taur nesăţios şi performant.
De la o vreme, şeful şi-a schimbat atitudinea faţă de străine.
Dacă la început era înnebunit după aceste albe provocatoare,
acum nici nu mai voia să audă de ele. N-a fost însă nevoie de prea
mult efort pentru elucidarea misterului, contabilizând faptul că
multe dintre doamnele apetisante la început au fost năpădite în
timp de păr, aşa încât arătau ca nişte maimuţe. Fenomenul era
cât se poate de firesc, pentru că în lipsa cabinetelor de cosmetică,
femeile nu mai aveau unde să se epileze. Au încercat unele să
rezolve problema cu pensete, cele care mai aveau asemenea ustensile, numai că suprafaţa păroasă era prea întinsă, aşa că au fost
nevoite să accepte situaţia. Cu minusculele obiecte abia dacă
reuşeau să-şi smulgă mustaţa, în timp ce picioarele şi, la unele,

chiar faţa, au rămas acoperite de păr.
În această situaţie, marele şef a adunat tribul şi a dat dispoziţie
ca doamnele să fie alungate. Din acea clipă nici bărbaţilor nu le-a
mers prea bine, erau puşi la munci grele cât era ziua de lungă,
ba dacă cineva protesta era bătut cu parul. Aşa s-a întâmplat cu
un călător vânjos, care, într-un moment de furie, mi l-a ridicat pe
şef deasupra capului, s-a rotit de câteva ori cu el, şi l-a aruncat ca
pe o minge. Imediat sălbaticii au tăbărât pe răzvrătit, l-au legat
de un copac şi l-au bătut ore în şir. În ziua următoare, voinicul
şi-a dat duhul. Întâmplarea i-a îngrozit pe călători; era limpede
că zilele bune s-au dus şi că se puteau întâmpla de-acum tot felul
de nenorociri.
Mortul a fost lăsat să se topească la soare, ba i s-a pus dedesubt
un vas de lemn, în care curgea acum o substanţă vâscoasă şi urât
mirositoare, rezultată din descpmpunerea cadavului La un moment dat, sub privirile stupefiate ale călătorilor, marele şef a luat
vasul şi a dat pe gât o parte din substanţă, după care a eructat de
plăcere. Câţiva călători au vomat instantaneu sub presiunea evenimentului, iar alţii au leşinat; au fost însă câţiva care se ţineau
tare. Era limpede de-acum că aveau de-a face cu nişte brute din
epoca de piatră, care puteau oricând să-i pună la proţap ori să-i
prăjească la soare.
Ce era de făcut? Călătorii au început să se sfătuiască în acest sens
dar nimănui nu i-a venit o idee salvatoare. Totuşi, totuşi; Doru s-a
luminat dintr-o dată; avea soluţia, dar, spre surprinderea grupului, n-a vrut s-o divulge. “De azi încolo, s-a terminat cu necazurile”,
a declarat el plin de sine. “Bărbaţi ai junglei, aveţi încredere în
Doru, şi în curând veţi rămâne îngroziţi de simplitatea soluţiei
mele, dar mai ales de inteligenţa mea înfiorătoare, de care şi eu
mă îngrozesc uneori”. Aroganţa şi secretomania călătorului au
fost imediat sancţionate de grup. De astfel de atitudini aveau nevoie acum? Dar ce crede insul ăsta, că suntem căzuţi din copac?
Ba unii erau deranjaţi de autoflatarea aceasta total deplasată şi
inutilă, greu de acceptat în situaţia dată. Au fost şi unii foarte
sceptici, care insistau ca secretul să fie imediat deconspirat, să
se analizeze ideea, ca să vadă dacă este sau nu viabilă. Dar care
era soluţia, pentru numele lui Dumnezeu?! Doar n-avea nici un
rost să-i fiarbă, că-i fierbea marele şef la propriu. Însă, degeaba
au insistat oamenii, că profesorul se ţinea tare.
A doua zi, toată suflarea, civilizaţi şi sălbatici, dormea dusă, .deşi
erau aproape de orele amiezii. Doru se plimba în chiloţi printre
adormiţi, amuzându-se copios de întâmplare, ba din când în
când urla ca un apucat.
După masă, când s-au trezit tovarăşii de călătorie, au constatau
cu surprindere că sălbaticii erau legaţi de mâini şi de picioare şi
înşiraţi unul lângă altul. Era o privelişte incredibilă. Oamenii au
început cu toţii să ţipe, să ţopăie, ba l-au luat pe Doru şi-l aruncau
în sus ca pe un campion. După ce-au obosit, s-au aşezat cu toţii şi
aşteptau să afle minunea. De data asta Dorul le-a dezvăluit planul
său diabolic de simplu şi extraordinar de eficient. S-a întâmplat
că avea la el două cutii cu dizepam, pe care le-a golit în fiertura
ce ţinea loc de cină, iar apoi s-a culcat liniştit. E adevărat că el nu
s-a atins de mâncare. La această ştire, călătorii au început să facă
gălăgie: dar cum, i-a expus acestui tratament fascist? Dar ce erau
ei, cobai? Ho, ho, ho! Doru a cerut linişte. N-a vrut să-i insulte, dar
nu putea risca, pentru că în situaţii limită nu poţi avea încredere
în nimeni. În sfârşit, oamenii s-au liniştit, mai ales că planul a fost
unul de succes.
Acum, mai multe voci au cerut convocarea unei şedinţe extraordinare în care să se analizeze situaţia, propunere acceptată
fără rezerve. Dintru început, s-a pus pe tapet ideea alegerii unui
nou şef. Au fost mai multe propuneri, aşa că s-au supus la vot.
Cum era de aşteptat, Doru a câştigat din primul tur, şi destul de
detaşat. Imediat, noul şef a numit un consiliu, care trebuia să
inventarieze şi să administreze bunurile tribului, ba trebuia să
găsească soluţii pentru exploatarea cât mai eficientă a sclavilor
şi, în general, să revolve problemele care se ivesc în acest nou raport social. După alte dezbateri, s-a ajuns la concluzia că era nevoie şi de un preşedinte, care să coordoneze consiliul. A fost ales
şi preşedintele, care era direct subordonat marelui şef. Următorul
punct pe ordinea de zi a fost cel legat de situaţia femeilor alungate. Unii erau de părere că trebuie căutate şi aduse imediat în trib,
alţii, în schimb, erau de părere că n-aveau nevoie de păroase, de
vreme ce tribul avea suficiente femei, cu mai puţin păr şi repartizat în zone mai interesante, artistic vorbind. În cele din urmă, şi
sub presiunea celor câţiva masculi care aveau soţii şi rude printre
păroase, s-a căzut de acord ca alungatele să fie aduse la bază. Dar
operaţiunea urma să înceapă a doua zi dimineaţa, căci se însera
de-acum. Toată lumea a fost de acord cu ideea, dar s-a mai făcut
totuşi o ultimă propunere: ca noua situaţie să fie sărbătorită cum
se cuvine. Şi oamenii s-au pus pe distracţie.
Doru, în noua sa calitate de şef, era acum în colibă cu o nurlie
sălbatică, ba nu-i dădeai mai mult de cinsprezece ani. Copila
stătea goală puşcă, în faţa noului şef, gata să-i satisfacă orice
dorinţă. Cum ccpila păstra distanţa, marele şef i-a făcut semn să
se apropie, dar când să o verifice la sex, numai că a fost întrerupt,
spre dezamăgirea lui, de un ghiont discret al babetei, căreia i-a
venit dispoziţie de conversaţie. Nu era prea fericit că povestea s-a
sfârşit, tocmai când soarta începea să lucreze în favoarea lui. Imediat însă a început să râdă singur, ca şi cum n-ar fi fost în regulă.
Era atât de marcat de această incursiune în imaginar încât se întreba dacă s-ar putea întâmpla aşa ceva aievea, dacă s-a întâmplat sau dacă se va întâmpla vreodată. Da, da; chiar dacă nu s-a
întâmplat, e posibil să se întâmple, căci tot ce-şi imaginează omul
e posibil să se întâmple.
Bătrâna l-a tot chestionat vreo jumătate de oră, după care,
văzând că omul nu era prea comunicativ, a abandonat discuţia.
În curând, s-a auzit din nou vocea căpitanului, care anunţa iminenta aterizare. Doru şi-a legat centura şi aştepta acum întâlnirea
cu Spania.
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Eugeniu NISTOR

DUBLURĂ

IARBA DE ACASĂ

am rupt un mac din câmp
nu l-am ridicat bine şi s-a şi spulberat
a rămas o petală, cu o pată de noapte tăiată pe
ascuns
dintr-o taină lucioasă, neagră

Mai vino, tată,-n iarba cea de dor,
să ne mai punem coasele să cânte –
şi până tace murmuru-n ulcior,
şi până prinde ochiul să se zvânte!...
Mai vino, tată, eu te-aştept tăcut,
am iarba-naltă cursă în privire –
cristeii-aceia ca prin vis i-aud,
ca un ecou din cartea de citire...

fierbinte, eterică floare din mătase vie,
însuşi spiriduşul zglobiu al verii este în tine
şi spiriduşul iubirii mele!

Pupila verii se dilată-n noi,
prin văi se spală berze pe picioare!...
Mai vino, tată,-n câmpul dintre ploi,
să mai cosim în iarba care doare!

i-am spus iubitului
dacă vrei să mă mut la tine
trebuie să-l primeşti şi pe el
se aşază pe scaunul meu cu rotile,
mă împinge cu scaun cu tot printre cuvinte
îmi strigă: rece! rece! sau fierbinte! fierbinte!

E-UN DUMNEZEU BĂTRÂN...

sunt de acord, a spus el,
şi la mine în casă sălăşluieşte o zână
fiecare mac
fluturând în vânt
este fusta ei
pusă la uscat

În seara asta ieşi la poartă,
se-aud ulucile sunând
şi uliţa miroase-a floare,
a ierburi crude şi-a pământ.
Aici obârşiile cântă
şi tu le-auzi şi eşti al lor,
şi lacrima-i aici fântână,
şi sufletu-i nemuritor.

saltă cu cizmuliţe roşii ca focul pe masa mea de
scris
se ţine de pulpanele fustei să nu-i zboare,
se apleacă peste cana cu ceai, se priveşte
netezindu-şi pletele castanii,
joacă pe un lac într-o horă de campanule şi
libelule
într-o noapte pe care numai eu o ştiu
şi pe care ţi-aş putea-o destăinui
când vei veni
cred că o ştiu deja
nu cumva e o dublură a mea?
cred că e o dublură
în aceeaşi măsură
în care spiriduşul din mac
aş fi eu micşorat.

BALUL VERII
Astă seară, pe câmpie,
Este bal de când se ştie;
Se adună libelule,
Fluturi, zâne, campanule;
Chiar în mijloc arde-un foc,
Luminează câmpul tot,
Siluete mici prin noapte
Curg din colţuri depărtate.
Macii suflă în cimpoaie
De se rup şi se îndoaie,
Iar un cărăbuş în robă
Bate-nverşunat la tobă.
Şoarecele Dinţi de Smalţ
Ţine coada pe un braţ,
Iar la braţul celălalt Zâna Iris de Smarald.
Rochia-i verde se înfoaie
În lumina de văpaie,
Irisul înfipt în coc
Saltă legănat în joc.
Focul însuşi joacă tare
Cu o sută de picioare,
Când pe zână o zăreşte
Şi mai mult se înroşeşte.
Merge şi o ia la dans;
Şoarecele Dinţi de Smalţ
Se tot ţine scai de ei,
Focu-azvârle cu scântei.
Dinţi de Smalţ cu vorbe-nţeapă
Şi-l ameninţă cu apă;
Dansatoru-nflăcărat
Spune că-i extenuat.
Şoarecele Dinţi de Smalţ
E cu Iris iar la braţ,
Se-nvârtesc şi se rotesc,
Dinţii lui cei albi lucesc.

Grădina geme-acum de roade,
cum ai ştiut-o tu mereu,
pe când sub părul nostalgiei
te întâlneai cu Dumnezeu...
Ieşit în câmp, asculţi copacii
iar sufletul, ca un izvor,
îţi pleacă singur pe coline
s-ajungă dorul călător.

Zeno GHIŢULESCU
INCREDIBILA PREZENŢĂ

ASEDIU

Dincolo de văl dincoace de ireala vamă
arsura-i fără flăcări mă îndeamnă
netălmăcita literă să urmăresc
prin viscol şi ninsori de crini
trepte-n cremene să sap
să mă prind în joc zeiesc
în vâltorile cascadei
să simt în pori pecetea
sinapselor astrale. Apoi mă dă pe mâna
bizarei hazardului algebre
să mă-nfrunt
cu alergător de cursă lungă
ce-şi uită înspăimântătoarea umbră
cu blândul franciscan mă lasă să scrutez
biblioteca norilor trecând de creste
împietritele dureri
chemarea celui hărăzit în
incomensurabilul alb.

Incert hotar
lumini înşelătoare
panoplia spectrelor şoptind
căderile din timp.

La masa rotundă
nici un oaspete nu îl bănuie
în voioşia generală
printre
râsete şi ciocnet vesel de pahare
discret el îmi strecoară
ca din întâmplare
cernită întrebarea
şi un surâs amar.
Seamă n-am vrut să ţin
de subtila-i învrăjbire
pe veci crezându-mă trecut
de ceţurile mohorâtei presimţiri.
Dar el de nicăieri
tot revenea şi îmi şoptea că lucrul
ce-l credeam al meu e pe veci
străin de mine, stăpân nu sunt decât
pe trecerea prin marele deşert.
Am vrut să-l mai întreb
de ce mi-a devenit vrăşmaş când
cu nimic nu i-am greşit
de ce presară pulbere şi vid
în lamura ce-mpreună
din râvnă şi lumini am făurit.
El nu mi-a zis nimic - doar
în faţa ochilor mi-a pus oglinda
să văd eterna despărţire de tot ce am iubit
misteriosul râu secat.

Zadarnic poarta zăvorâtă
de certitudini ideale
barbarii au intrat de mult
jefuind cu arme nevăzute
altarele fiinţei
minusculi negri sori sădind
speranţa-nveninată.
Zeul cel mare undeva departe
de paşii peregrini
în neostoita căutare.

BĂTRÂNA
În mica bucătărie cu firave mâini
şi dăruire de mamă
printre cratiţe farfurii şi tigăi
untdelemnul făina nunteşte mărarul şi oul
parcă cea mai importantă lucrare
ar săvârşi apoi
şterge praful de pe scrin şi zile negre
spală rufe să fie ca sufletul
după mărturisire le întinde la soare pe o sfoară venită în
infinitul din ogradă.
În grădină vorbeşte cu portulaca şi
crăiţele cu păsările cerului
într-o limbă doar de ea ştiută
paşii îşi fereşte de vuietul de afară
peticind în singurătate o durere
o cămaşă...
Când veştile pustii şi
glasurile negre de peste tot
s-adună în faţa icoanei
îngenunchează
simţind cum cerurile se deschid
în lacrima ascunsă.

În slova-amară, pe-nserate,
ce gând mai cauţi şi ce iarbă?
În raiul tău, din amintire,
e-un Dumnezeu bătrân, cu barbă...

BUCOLICĂ
Vara trece peste coline
ca un plug de lumină,
crengile grele-ale livezilor
gem ca o orgă în vânt,
miresme de piersici şi pepeni
se-ncumetă-n târguri să vină,
la geamuri lămpile gutuilor
discret luminând...
Casele-albastre,
cu-ngustele drumuri,
urcă spre cer,
caii albi, pe pajişti,
prind aripi, ca-n mituri –
aici, peste-aceste coline,
visele mele niciodată nu pier,
ci se-nscriu firesc în scurgerea
dintre zori şi-asfinţituri.
Nespus de frumoase
sunt colinele Transilvaniei –
vara, de pe prispele lor
cerul cu mâna-i putea să-l atingi –
ţin minte, copil fiind, seara,
alergam la o piatră strălimpede
şi stelele îmi păreau
acolo, pe deal, nişte mingi...
Anotimpul îşi roteşte
plugul de aur prin lume,
osia planetei scârţâie
sub povară de rod –
prin arbori goarnele toamnei
în curând o să sune
miracolul tainic
al plecării-n exod.
Secerişul cosmic al frunzei
încet va veni,
prin ochiul pădurii
cerbii vor coborî-n şir la izvor...
Anotimpul luminii
nu conteneşte a fi,
aici, pe aceste coline,
pururea cântec de dor.
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MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Horoscopul în presa mureşeană interbelică
de Angela Măgheruşan Precup (angelaprecup@yahoo.com)

Moda horoscopului în presa
mureşeană este mai veche decât am
crede.
Primele rubrici de gen apăreau
în ziarele locale de limba română
la începutul anilor ’30, inaugurate
de Gazeta Mureşului, una dintre
publicaţiile mureşene cele mai longevive ale perioadei (1931-1938).
Subvenţionată de Prefectura Mureş,
gazeta era concepută ,,pentru
popor şi pentru intelectualii satelor”,
având o apariţie săptămânală şi un
pronunţat caracter utilitar, cu rubrici permanente pentru gospodari,
pomicultori, sanitare etc. Între acestea regăsim şi rubrica lunară Lucrul
gospodarului în Luna ... care apărea
în primul număr al fiecărei luni, cuprinzând informaţii succinte despre
lucrările agricole specifice perioadei,
prognoza vremii în luna respectivă
şi previziunile astrologice.
Horoscopul a debutat aşadar în
presa mureşeană ca rubrică lunară,
având mai mult aspectul unor
caracterizări generale ale fiecărei
zodii decât previziuni astrale propriu-zise. După apariţia horoscopului în Gazeta Mureşului, ideea a fost
preluată într-o formă similară şi de
ziarul liberal Glasul Mureşului care o
va include în paginile sale începând
din martie 1936, însă fără continuitatea conferită rubricii de Gazeta
Mureşului.
Mai reticentă în privinţa posibilităţii de anticipare a viitorului,
publicaţia Glasul poporului din
Reghin analiza predicţiile astrale
din perspectiva gândirii raţionale,
încadrând horoscopul în curentul
,,concepţia spiritistă” care ,,este aşa
de intransigentă în credinţa ei, încât
la ultimul congres spiritist ţinut la
Paris a pretins reformarea codului
penal, căci este dată posibilitatea
ca influenţele astrale să determine
chiar şi fapte rele. Acest punct de

vedere se pare cam exagerat, căci
deşi Religia admite în unele cazuri de tot excepţionale validarea
influenţelor astrale, totuşi nu se
poate accepta părerea ca o lume
de alte dimensiuni să se amestece
numai din distracţie în treburile
noastre pământeşti. Numai în cazuri excepţional de rare, sau când se
urmăreşte evitarea unei catastrofe
sau a unui pericol foarte mare, poate
fi vorba ca să se valideze influinţele
astrale.”1
Berbec (21martie - 20 aprilie)
,,Zodia lunei martie (Berbecele)
aduce femei frumoase, domoale
din fire, dar cam curioase şi umblând după găteli; le place să audă
laude. Bărbaţii sunt cam iuţi; le sare
ţandăra pentru nimic toată. Buni de
gură, uită lesne făgăduiala. Le place
să stea tot în capul mesei şi repede
iau hotărâri, pe care însă nu le prea
ţin.”2
Taur (21 aprilie - 20 mai) ,,Femeile născute în această zodie au
faţă inteligentă şi serioasă, caracterul energic şi tenace, judecata
bună; ştiu să comande, să conducă
afacerile în mod practic, dar sunt
violente. Cu toate că au unele lipsuri
care vatămă pacea căminului, sunt
femei inimoase, soţii credincioase şi
devotate. Bărbaţii au caracterul brusc,
neînfrânat, violent, uneori brutal.
Independenţi, destul de puţin sociabili, mai ales spre sfârşitul vieţii lor,
ca toţi sanguinii, au temperamentul
afectuos şi senzual. Sunt inteligenţi,
dogmatici la modul de a cugeta şi
sistematici.”3
Gemeni (21 mai - 22 iunie) ,,Femeile născute în mai sunt în general
frumoase şi bine făcute, iubitoare,
blânde şi simţitoare, simple şi fără
pretenţiuni; caracterul lor e simpatic.
Sunt inimoase şi au multă graţie. Dibace din toate punctele de vedere,
sunt lipsite de energie, au tendinţe
spre neglijarea menajului lor şi izbutesc totuşi să-şi ducă la capăt
micile lor rosturi. Bărbaţii născuţi
în mai au caracterul vioi, glumeţ şi
impresionabil, iubitori, sentimentali, delicaţi, cu maniere simpatice,
ei îşi fac în mod uşor prieteni şi le

rămân credincioşi, deşi firea lor e
schimbătoare.”4
Rac (23 iunie - 22 iulie) ,,Naivitate.
Acte necugetate. Femeile născute în
această zodie sunt liniştite, casnice,
iubesc căminul şi familia lor.”5
Leu (23 iulie - 22 august) ,,Acest
semn zodiacal dă o bună sănătate
şi o viaţă lungă. Influenţele sale
generale au o mare asemănare
cu influenţele cancerului (racului)
cu deosebirea că ele convin mai
bine bărbaţilor decât femeilor. Persoane mândre, viguroase, generoase, ambiţioase, dorind bogăţia şi
puterea, nu pentru a guverna despotic ci bine. Ele vor fi înconjurate
de linguşitori şi trădători. Căsătorii
cu rude, cu o amică sau cu un amic
din copilărie. Adeseori persoanele
născute sub acest semn aleargă
după himere şi cred în realizarea
planurilor fantastice.”6
Fecioara (23 august - 22 septembrie) ,,Acest semn zodiacal
indică dispoziţii pentru celibat
(necăsătorie). Căsătorii târzii. Prima
căsătorie nu va fi fericită, a doua va
putea fi ceva mai norocoasă însă fără
armonie în viaţa conjugală. Şansă în
afaceri băneşti, dar din cauza lipsei
de prevedere şi a întreprinderilor
aventuroase, situaţia materială va fi
uşor compromisă. După o tinereţe
strălucită, maturitatea şi mai cu
seamă bătrâneţea vor fi triste.”7
Balanţa (23 septembrie - 23 octombrie) ,,Şansele băneşti vin târzii
şi mai cu seamă se vor ivi după o
răsturnare a poziţiei sociale. Oamenii născuţi sub semnul acesta vor
fi sociabili dar nu vor putea suferi
adunările zgomotoase; vor pierde la
curse şi vor fi furaţi de servitori. Viaţă
agitată, cu alternative de succes şi
căderi. Căsătorii urmate de divorţ.
Copiii vor călători în străinătate şi
vor fi dispuşi să se expatrieze la
vârsta de 20-22 de ani.”8
Scorpion (24 octombrie - 21
noiembrie) ,,Multă îndrăzneală, înfruntarea primejdiilor. Persoanele
sub acest semn zodiacal vor fi expuse la pericole. Şansele de avere,
fugitive. În tinereţe entuziasm,
muncă excesivă, activitate intensă.
Persoane agresive, lipsite de tact din

Epigrame de...

Costel RĂDUCAN

				
Unui mascat

Reformă sexuală

Pe faţă să-ţi pui mască ai putut,
Sub vorbe te-ai ascuns oricând ai vrut,
Dar sufletul, oricât te-ai străduit,
Să ţi-l ascunzi nicicând n-ai izbutit.

La televizor şi prin ziare,
Se discuta mereu de reformare.
Înţelegând ce-nseamnă, avu el o idee:
Să-şi facă o reformă. Şi deveni femeie.

Termen potrivit

Unui şomer

Ca muştele se-adună
La bere-n berării.
Deci, drept e să se spună
Că ei sunt muşterii.

Pân-acum n-ai prea lucrat.
Nu găseai de muncă loc.
Cei de sus ţi-au aranjat
Să nu mai lucrezi deloc.

Îmbrobodiri

Potrivire

Femeile se-mbrobodesc
Aşa cum mai frumos le şade
Dar pe bărbaţii ce-i “iubesc“
-I-mbrobodesc fără broboade.

Se vor cununa la altar,
Fiindcă sunt potriviţi întru teapă:
El face din ţânţar armăsar,
Iar ea, din lăcustă, o iapă.

Unui măcelar

O motivare

Ziceai că nu eşti măcelar,
Când te-ntrebam, mai înainte.
Aş crede ce-mi spuseseşi, dar
Măcelăreşti mereu cuvinte

Nu dovedise că-i deştept
În anii dinainte;
Dar nu-i căzuseră, e drept,
Măselele de minte.

dere. Căsătorii rare.”11
Vărsător (21 ianuarie - 18 februarie) ,,Cine se naşte sub acest
semn, adică în timpul de la 8 ianuarie până la 7 februarie, este vorbitor bun şi povăţuitor cu sfat. Slab
la sânge, blând la vorbă, drept la
trup. Una va vorbi şi alta va avea la
inimă. Va fi cuminte, smerit, milostiv, gânditor de bine, norocos. Copilul de partea bărbătească va iubi
învăţătura. Fata de se va naşte sub
acest semn, va fi veselă.”12
Peşti (19 februarie - 20 martie) ,,Cine se naşte sub acest semn
al Peştilor (8 februarie-9 martie) va
fi scurt la grumazi, minunat la faţă,
frumos la statură. Când se supără se
îngălbeneşte, mândru şi îndrăzneţ,
dar plecat către învăţătură. Pe nimeni nu va crede şi se va lăuda cu
cauza sincerităţii şi a nevoii ce simt învăţătura sa. Fetele vor fi mânioase
13
de a spune oamenilor adevărul, însă şi iubitoare de pricini.”
fără intenţii răuvoitoare. Din această
cauză, ele vor avea mulţi duşmani.”9
Săgetator (22 noiembrie - 21
decembrie) ,,Zodia săgetătorului 1. Dr. Iosif Vancea, Misticism, în Glasul
aduce femei cuvioase, dar care nu poporului, Reghin, anul III, nr. 43, 1 octombrie 1925, pp. 1-2.
se prea lasă purtate de nas. Sunt 2. Bune de ştiut, în Glasul Mureşului, anul
harnice şi muncitoare. Bărbaţii sunt III, nr. 52, 1 martie 1936, p. 2.
şi ei ageri, cu judecată sănătoasă 3. Calendar, în Glasul Mureşului, anul VI,
deşi cam ambiţioşi: sunt însă nr. 179, 7 mai 1939, p. 2.
întreprinzători şi dornici de liber- 4. Calendar, în Glasul Mureşului, anul VII,
nr. 236-237, 25 aprilie 1940, p. 3.
tate.”10
Capricorn (22 decembrie - 20 5. Lucrul gospodarului în luna iunie, în

ianuarie) ,,Semnul acesta, guvernat
de Saturn, dă idei triste, descurajare.
Cu toate că persoanele născute sub
acest semn sunt foarte ambiţioase,
majoritatea lor nu vor izbuti uşor
să ajungă în situaţiile dorite, fie din
cauza temperamentului lor impulsiv, fie din cauza lipsei lor de preve-

Gazeta Mureşului, anul III, nr. 23, 11 iunie
1933, p. 3.
6. Lucrul gospodarului în luna iulie, în
Gazeta Mureşului, anul III, nr. 26, 2 iulie
1933, p. 2.
7. Lucrul gospodarului în luna august. Astrologie, în Gazeta Mureşului, anul III, nr.
29, 6 august 1933, p. 5.
8. Lucrul gospodarului în luna septembrie, în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 31,
3 septembrie 1933, p. 5.
9. Lucrul gospodarului în luna octombrie,
în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 36, 8 octombrie 1933, p. 5.
10. Calendar, în Glasul Mureşului, anul V,
nr. 158, 27 noiembrie 1938, p. 4.
11. Lucrul gospodarului în luna decembrie, în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 44,
3 decembrie 1933, p. 3.
12. Calendar, în Glasul Mureşului, anul
VII, nr. 224, 1 februarie 1940, p. 2.
13. Calendar, în Glasul Mureşului, anul
VII, nr. 225, 8 februarie 1940, p. 2.

Sisif Eternul
de Nelu MĂRGINEAN
Am început să-nţeleg: speţa umană nu-i decât o adunătură de
potenţiali Sisifi care, odată născuţi, îşi aleg bolovanul, se opintesc în el şi
incep să urmeze calea destinului-blestem.
Mulţi nu vor reuşi nici măcar să-l urnească şi vor rămâne veşnic la
poalele muntelui, admirând sau invidiind pe cei care reuşesc să-mpingă
bolovanul în sus pe coasta abruptâ. Aceştia sunt doar candidaţii nevolnici la condiţia de Sisif. Se vor destrăma într-o bună zi, admirând sau invidiind, cu mâinile-ncleştate pe bolovanul blestemat, sau poate striviţi de
acesta chiar înainte de a-l clinti măcar.
Adevăraţii Sisifi sunt, fără-ndoială, cei care, ca şi miticul lor înaintaş,
urnesc stânca, încep urcuşul, uneori pare că nu-i pentru ei cine ştie ce să-şi
urmeze blestemul pus pe umerii lor de către acel zeu mizantrop, ajung
aproape de creastă... după care urmează prăbuşirea... rostogolirea stâncii
înapoi la poalele muntelui... şi iată-i din nou opintind la-ndeplinirea, de
fapt la ne-ndeplinire pentru că blestemul, este perpetuu.
Ultima categorie de candidaţi la condiţia de Sisif, par Sisifi doar într-o
primă fază şi anume atunci când urnesc bolovanul şi-l duc tot mai sus pe
povârnişul muntelui şi chiar de-l scapă uneori, reuşesc să ajungă până la
urmă pe creastă, de unde vor privi triumfători peste lume. Vor ţine fermi
in echilibru bolovanul, mândri că au depaşit condiţia de Sisif. Acolo sus,
vor zămisli urmaşi care nu vor mai avea pe umeri blestemul zeului nebun.
Reprezentativ rămâne însă Sisiful-Sisif, cu blestemul lui fără de sfârşit,
cu muntele lui îndărătnic, cu bolovanul lui şi mai îndărătnic. Se naşte din
Sisifi şi procreeaza Sisifi... Dă un ţipăt la naştere şi un geamăt la moarte...
Şi între cele două, îşi urcă bolovanul, îl scapă, îl urcă, îl scapă... Dar îşi
găseşte timp să râdă şi să plângă... să cânte şi să jelească... să iubească şi
să urască... să mănânce, să bea, să mistuie... să facă bine şi să faca rău...
Eternul Sisif... banalul ieri... banalul azi... banalul mâine...
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SALONUL ARIADNAE LA A XVI-A EDIŢIE
de Cora FODOR
Cu cât înaintează în timp, salonul Ariadnae, ca un
vin vechi, se maturează şi se maturizează. Firul Ariadnaei
devine tot mai consistent iar ca rezistenţa sa să fie întregită,
anul acesta s-au alăturat doua prezenţe masculine. Cea care
cu neobosită tenacitate adună an de an în trama pânzei, fibre
cu personalitate puternică, din toate zonele ţării: Bucureşti,
Cluj, Oradea, Suceava, Cristuru Secuiesc, Timişoara cu accent
pe consistentul nucleu târgumureşean, este Doamna firelor
ţesute, brodate sau cusute- artista Nagy Dalma.
Si în acest an se întâlnesc generaţii, artiste
consacrate, mentori şi discipoli, la început de drum sau în
plină maturitate a creaţiei; se întâlnesc mentalităţi şi idei
diverse, se confruntă constructiv modalităţi de exprimare
multiple. Abstractul se alătura figurativului, fina sau acida
ironie se duelează cu narativul, uneori detaliul ia locul
întregului pentru ca alteori să primeze ansamblul. Lirism,
senzorial, cerebral, tradiţie, modernitate, avangardă, structuri
spaţiale, volumetrice şi instalaţii, obiecte, toate convieţuiesc
armonios. Ne-am obişnuit ca ideea să nască obiectul dar la
fel de bine ea poate sa apară în cursul travaliul. Peste toate
aceste amănunte forfotinde care individualizează artistul se
aşterne sentimentul bucuriei de a crea. Acea efervescenţă a
spiritului regăsită mai apoi în obiectul finit.
Această infuzie de feminin care convieţuieşte fericit cu mirosul
greu de tei pe care ni-l serveşte vara, este poţiunea ideală
de a plonja în lumea culorilor, a pânzei gândurilor nezise, a
firelor rebele temperate de mâinile blajine, a urzelilor care-şi

artistei Nagy Zsuzsa, definesc o verticală puternică. În acelaşi
stil caracteristic, redă carnalitatea materialului, explorând
nuanţe coloristice armonice, pe structuri orizontale, verticale
şi sferice. Frânturi de copaci trunchiaţi care-şi păstrează
încă verticalitatea sfidând gestul tranşării, contracarează
miezul copacului redat în inele concentrice din diferite fibre.
Laurus nobilis îşi desfăşoară cu eleganţă frunzele în nuanţe
estompate de roşu şi verde aşteptând să înnobileze capul
învingătorului.
Csiky Szabo Ágnes ne surprinde şi de această dată
cu o compoziţie originală. Pe fondul de lână neagră devenită
stofă, aşa, ca pentru a-i reaminti originile, aşază lâna crudă,
netoarsă, gâdilată doar de atingerile acului de împâslit şi ale
apei. Griul, neimplicat în verva vre-unei culori se regăseşte
în bordura delimitativă. Insă liniştea lui cromatică e plăcut
disturbată de cochetăria catifelei care-şi ondulează molatic
nuanţele de verde organic. Ca o scânteie a spiritului său tonic
îi scapă un mic accent de roşu. Liniile se înalţă, se restrâng şi
apoi se dilată din nou creând deschidere. Si pentru a elibera
o eventuală constrângere a cadrului, aplică nelipsitele aripi în
Dorinţa destinderii.
Într-o altă sală, în care stăpână e tapiseria în
„dulcele stil clasic” se impune, cu prezentări de prisos,
lucrarea Teodorei Stendl. Distinsă prezenţă în lumea artelor,
aflată permanent în avangarda manifestărilor domeniului
textil şi al artelor în general, reînnoindu-şi în permanenţă
limbajul de expresie, este prezentă de această dată cu o
lucrare rămasă încă, aşa cum se exprima la un moment dat:
doresc să scrie istoria nesângeroasă a războiului de ţesut şi a în sfera „celebrării peretelui” printr-un tribut adus haut-lissbătelilor, a lânii neprihănite care-şi aşteaptă acul de împâslit
deloc dezonorant.... şi firul se deapănă....
Revenind la concret, la intrare ne întâmpină lucrarea
artistei Hunyadi Mária prezentă acum într-o ipostază pe cât
de inedită pe atât de inspirată. Aparent, e ludicul imaginaţiei
care ne invită în Vacanţa mare pe nisipuri siciliene. Pene cu
iz burghez, stridia cu nuanţele pasiunii şi ale luxului culinar,
ghemul vieţii în fir aurit sunt detalii ale unei lumi poleite
aparent perfecte şi fără griji. De fapt gluma e amară pentru
că personajele sunt transformate în păsări cu zborul tăiat
de colivia aurită. Fastul nu cumpără libertatea! Cea de-a
doua lucrare păstrează linia sobrietăţii şi eleganţei stilului
caracteristic şi ne oferă un adevărat basorelief ţesut oarecum
pe aceeaşi idee a Pasiunii pentru lucrurile materiale. Intr-atât
de captat de frumuseţea bijuteriei (in care regăsim forma
coliviei!) personajul se apleacă până la a fi absorbit cu totul
de mirajul acestei lumi materiale.
Tot la intrare, artista Maria Gliga explorând noi
transpuneri ale textilului în spaţiu, ne întâmpină cu două
vaporoase atingeri imaculate captând una dintre cele mai
frumoase ipostaze din firul vieţii unei femei: nuntirea. Perle,
cristale, un mănunchi de fluidităţi...rămâne însă ascunsă
întrebarea lipsei mirelui.
Dintr-un Corn al abundenţei, al preaplinului care
se revarsă într-o multitudine de picături de gânduri jucăuşe
ca nişte mărgele colorate, Kovács Gabriella le oferă altruist
şi celui ce priveşte. Dar vioiciunea e temperată de negrul
profund, aşezat, al catifelei care îmbracă bănuite casete ale
sufletului. Pe cele două registre orizontale, golul alternează
cu plinul.
Centru de interes pe unul dintre panouri, lucrările

ului. Cuprinsă în vasta temă a grădinilor, reluată obsesiv
de-a lungul creaţiei sale, lucrarea Îngerul roşu face parte
din seria Grădinilor secrete cu parfum oriental. „Printre ramuri
văd inorogi cu cornul dungat în alb şi roşu, cai înaripaţi,
coloane sparte la umbra cărora se odihnesc nimfe” declară
ea. Culoarea e pusă exploziv în pete mari de roşu iar formele
capătă volum din desenul abil condus de firul ţesăturii.
Aripa deschisă a îngerului roşu asociată sacrificiului include
privitorul în această viziune halucinantă, urzită cu migală.
In acelaşi registru al dezvoltării unor ample
compoziţii fidele tehnicilor tradiţionale, se impun şi Scările
templului Luciei Puşcaşu, împietrite în timpuri ancestrale.
Falii de culoare ritmate, care se îngustează ascensional
conduc privirea pe treptele unui vechi zigurat spre zona sacră
superioară, ca o asceză a spiritului.
In aceeaşi sală, Kozma Rozalia propune un
Labirint al cărui fir salvator de ieşire e situat la nivel
mentalului nostru. Ea oferă doar frânturi, segmente din
drumul iniţiatic, reconstituirea rămâne în imaginaţia noastră.
Compoziţional, zonele plate, de tapiserie, vibrate în murmur

azuriu, dialoghează ritmic cu cele pline, în abundenţa sutelor
de fire alăturate, de vâscoză dar, nude cromatic.
Si pentru că aminteam de mentori şi discipoli,
Orban Anamaria elevă la clasa Teodorei Stendl, în Bucureşti,
demonstrează o bună asimilare a lecţiei diriguitoarei sale
adăugând note personale. Un haute-lisse de mari dimensiuni
desfăşoară pe orizontală fâlfâitul aripilor într-un melanj
de rozuri, movuri şi ocruri. Anamorfozată, figura îngerului
poartă expresia dramatismului alungării.
Sala a treia e dominată din nou de instalaţia
imprevizibilei artiste Puskai Sárolta. Dacă anul trecut a
umplut spaţiul pe toate cele 3 coordonate ale sale, prin
desfăşurarea acelor „steaguri” textile într-o explozie de texturi
şi culori; conştient sau involuntar, acum, ea preia aceeaşi
idee dar într-o altă rezolvare, „pusă la perete”. Fragmentele
monoton-repetitive, egale prin dimensiune reuşesc să se
individualizeze prin culoare şi prin personalitatea diversităţii
învelişului textil. Matricea integrează fractalul dar nu-i
distruge individualitatea. Folosirea cofrajului, dincolo de
anecdotică, reia aceeşi idee de repetitivitate a detaliului în
intregul matricei, a păstrării particularului într-un tipar. Pe
scurt, integrarea părţii în întreg.
In aceeaşi sală Nagy Dalma prinde atingeri de aripi
efemere ca într-un insectar textil iar Sajgó Ilona fantazează
pe tema Arborelui lumii.
Trecerea spre etajul superior e facută de lucrarea
Zoei Vida Porumb care îşi merită locul individualizat
prin exprimarea sa absolut inconfundabilă si imediat
recognoscibilă. Pasul mărunt al acului de broderie aleargă
cu rapiditate pe suprafaţa pânzei fixând zborul păsărilor,
curgerea şi metamorfozarea formelor geometrice şi vegetale
cu accent pe detaliul figurii umane. Ea cuprinde murmurul
materiei fremătătoare într-un Miraj care este de fapt viaţa.
Si n-aş vrea să închei fără a menţiona lucrarea
artistului Szabo Zoltán, fină ironie la adresa ipocriziei celor
care sub steagul falsei credinţe cu aplomb declamate,
cu adânci rădăcini în istoria timpurilor inchizitorii sau ale
cruciadelor în numele credinţei, continuă să străpungă
ostentativ ochiul limpede al Divinităţii.
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SPECIAL: FESTIVALUL “LUCIAN BLAGA” 2012

Eugeniu NISTOR

LUCIAN BLAGA ŞI STRUCTURA FILOSOFICĂ A FIINŢEI ROMÂNEŞTI (II)
(Urmare din numărul anterior)
Punându-şi în valoare teoria vârstelor adoptive, Blaga
încearcă să ne convingă aici de valabilitatea ei, în condiţiile
în care matricea stilistică poate fi considerată origine atât a
culturii minore cât şi a celei majore, trecerea (şi nu saltul) de la
minor la major realizându-se prin încetarea unei colectivităţi,
la un moment dat, de a mai crea prin prisma structurilor
copilăriei, adoptând „ordinea atitudinilor spirituale şi a
vârstelor reale”. Comparând cele două tipuri de cultură, Blaga
remarcă virtuozitatea culturii minore, dar şi aspectele ei de
improvizaţie (fiecare individ al satului fiind şi gospodarul,
şi meseriaşul, şi arhitectul, şi poetul, şi cântăreţul), doar în
rare situaţii produsele acesteia impresionând prin amploare;
viziunea ei temporală pare a fi suspendată, iar cea spaţială se
restrânge doar aparent la zările din jurul satului-idee căci,
la o analiză mai atentă, ambele se prelungesc în hăţişuri
mitologice. Pe de altă parte, orizonturile spaţial-temporale ale
culturii minore nu depăşeşte limitele biologice ale vieţii unui
individ. Spre deosebire de aceasta, cultura majoră, creată
de structurile maturităţii, îl îndeamnă pe insul uman spre o
unică specializare, acesta putând însă opta pentru încadrarea
într-un „front creator”, acţionând astfel alături de mai mulţi
inşi cu aceeaşi vocaţie culturală, ştiinţifică etc. Atât orizontul
spaţial, cât şi cel temporal al insului creator de cultură majoră,
depăşeşte cu mult zările oraşului-cetate, dar şi limitele vieţii
obişnuite ale unui individ, acesta putând anunţa oricând
o nouă inaugurare istorică. Nu se poate face o diferenţiere
valorică, susţine Blaga, între cele două tipuri de cultură, fără
o discernere atentă a calităţilor şi deficienţelor fiecăreia; astfel
el îşi declină preferinţa pentru cultura minoră, care îl menţine
pe om în strâns contact cu natura, nu-l „înstrăinează de legile
firii” şi poate să vegeteze în inconştientul colectiv mii de ani,
câtă vreme cultura majoră, născută din dorinţa spontană de
a înfrânge spaţiul şi timpul, este mai expusă degradării şi
catastrofelor anulatoare. Argumentul decisiv al filosofului este
că o cultură majoră are nevoie de o „temelie”, care nu poate
fi alta decât matricea stilistică a culturii populare. Faptul că
o cultură majoră nu o repetă pe cea minoră, ci o sublimează,
şi că nu o măreşte, ci o monumentalizează, graţie darurilor
creatoare ce sălăşluiesc în inconştient – este iarăşi o modalitate
cam sofistă a lui Blaga de a ne explica ...inexplicabilul.13
Abordând problema împrumuturilor noastre spirituale,
de multe ori făcute fără discernământ, Lucian Blaga apreciază cu mare corectitudine că nu se poate trece peste
influenţa modelatoare a culturii franceze (de sesizat la:
Grigore Alexandrescu, D. Bolintineanu, Vasile Alecsandri,
Al. Macedonski) şi peste influenţa catalitică a culturii
germane (vizibilă în activitatea lui Gheorghe Lazăr, Mihail
Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, George
Coşbuc ş. a.), subliniind rolul important, îndeosebi al acesteia
din urmă, în apariţia unor opere de mare originalitate, aşa
precum aceea a lui Eminescu, în care filosoful depistează unele
elemente de bază ale matricii stilistice româneşti (orizonturile
spaţial-temporale, determinanta sofianică, aspiraţia spre pitoresc, idealul bărbătesc al haiducului şi al tânărului voievod
etc.).
Stăruind mai mult în preajma unor consideraţii blagiene,
în încercarea de a ne dumiri, în cele din urmă, ajungem să
ne punem unele întrebări: Există, cu adevărat, un suflet etnic?
Şi, dacă există, care ar fi configuraţia acestuia? Investigaţiile
cercetătorului, vizând răspunsuri potrivite la aceste întrebări,
se focalizează vrând-nevrând pe lămurirea modului cum s-a
conturat şi decantat acest suflet în istorie, privindu-l mai
ales prin prisma unei profesii preferate de către colectivitatea
românească din vechime – păstoritul – şi a efectelor indubitabile ale acesteia asupra psihologiei etnice. Dar să nu
uităm că meşteşugul păstoritului era legat şi de fenomenul
transhumanţei, care a însemnat o pendulare milenară a mai
multor zeci de generaţii de ciobani, cu turmele lor, între
Carpaţi şi Mare – fapt ce nu putea rămâne fără urmări în
configurarea sufletului nostru etnic. Scrierile unor folclorişti,
critici şi istorici literari, sociologi, istorici şi filosofi, precum:
Ovid Densuşeanu, Petru Cancel, Anonymus, Nicolae Iorga,
C. Rădulescu-Motru, Mircea Eliade, Dumitru Drăghicescu,
Marin Ştefănescu ş. a., dau explicaţii convingătoare despre
diverse aspecte ale acestei complexe chestiuni. Oricum, orientarea precumpănitoare a românului către păstorit, influenţa
latină şi persistenţa unor elemente păgâne, arhaice, în lumea
lui fizică şi mentală, ideea ortodoxă privită sub forma de
„creştinism cosmic”, aspiraţia către un spirit armonic – sunt
doar câteva trăsături care pot fi „extrase” cu uşurinţă din aceste
„investigaţii”, bine conturate în Spaţiul mioritic.
Într-o etapă nouă de cercetare ar trebui să se desluşească
limpede şi cam cum s-a manifestat mioritismul în istoria
noastră culturală (atâta cât este ea!), adică, cum odăjdiile
împovărătoare ale spiritualităţii slave şi orientale, laice şi
religioase („balcanismul”, „fanariotismul”, „turcismul”),
ca şi influenţele benefice ale catolicismului (difuzat de la
Vatican, dar venind şi pe filieră ungaro-polonă), au acţionat
întocmai ca nişte pârghii de suprimare sau, respectiv, de
resuscitare a energiilor autohtone. Mândria descendenţei
poporului nostru din trunchiul nobil al stirpei romane şi
falsitatea teoriei imigraţioniste a lui Robert Roesler, propagată
în epocă în sprijinul intereselor politice dominante ale
Imperiului Habsburgic şi ale sateliţilor săi, au determinat ca
în conştiinţa şi în cultura românească a veacului al XIX-lea să
se afirme puternic curentul latinist (mai ales în Transilvania)
şi, complementar acestuia, curentul tracizant – ambele puse
în slujba autohtoniei noastre milenare în spaţiul de origine.
Folclorul şi istoria (uneori fabulatorie, precum masivul tom
Dacia preistorică, a lui Nicolae Densuşeanu) sunt argumentele definitorii ale acestor curente de idei care îmbină în

conţinuturile lor nostalgiile pelasgice cu conservatorismul
patriarhal şi sfârşesc cu revolta declarată împotriva asaltului
civilizator, promovate de către Sămănătorism, care deplânge
părăsirea vechilor datini şi obiceiuri.
Reverberaţiile cultural-filosofice ale baladei populare
Mioriţa – în care nu doar Lucian Blaga, ci o seamă de
cercetători cu specializări extrem de diverse (de la literaţi la
folclorişti şi de la sociologi la filosofi), au remarcat seninătatea
păstorului în faţa morţii şi acceptarea acesteia cu o uluitoare
resemnare – ar putea certifica, fără putinţă de tăgadă, faptul
că intuiţiile filosofului au fost de bun augur şi că, într-adevăr,
în conţinutul unor creaţii poetice populare pot fi întrezărite,
uneori, trăsăturile specifice ale sufletului colectiv. Numeroasele
variante ale Mioriţei, circulaţia ei în toate teritoriile locuite
astăzi de români, dar şi în afara graniţelor, în special în
Peninsula Balcanică şi pusta Panonică, profunzimile ei lirice,
elementele păgâne precreştine care pot fi depistate în epicul
ei şi, mai ales, perfecţiunile „arhetipului”, reprezentat de
varianta Alecsandri, validează pe deplin teoria lui Blaga despre
vârstele adoptive ale unei culturi, noi înţelegând prin aceasta
că, acţionând prin prisma structurilor adoptive ale maturităţii,
poporul român a produs o creaţie culturală monumentală, de
nivel major! Şi, totuşi, şi aici ne apasă umbra unei întrebări:
Dar dacă nu a fost aşa şi poezia a fost uşor (sau chiar mai mult?!)
cizelată de către meşterul Alecsandri? Publicată de către acesta
în 1850, în revista „Bucovina” (dar culeasă încă din 1842,
pare-se de către Alecu Russo, în timpul exilului acestuia la
Soveja), despre balada Mioriţa s-a scris enorm – fapt ce ne-ar
putea îndemna să recapitulăm, cu răbdare şi interes, câteva
din cele mai incitante interpretări, dintre care le menţionăm
îndeosebi pe cele ale lui Adrian Fochi, Ovid Densuşeanu,
Jules Michelet, Mircea Eliade, Duiliu Zamfirescu, Lecca
Morariu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, D. Caracostea, Henri H. Stahl ş. a. Însă,
într-o cercetare temeinică a Mioriţei nu se poate trece cu
indiferenţă, astăzi, peste unele documente culturale extrem de
preţioase, păstrate cu grijă în patrimoniul Muzeului Judeţean
Mureş, şi anume: carnetul de război, cu „verşuri” şi cântece,
al căpitanului Ioan Şincai (fratele istoricului Gheorghe
Şincai), din Regimentul II Românesc de graniţă de la Năsăud
(înfiinţat în 1762 şi menţinut în activitate până în 1851),
mobilizat de împărat pe Rin, în războiul cu armatele franceze,
care conţine şi o simplă, dar foarte importantă însemnare, şi
anume: „Rain, 28 May (1)794”.14 Ofiţerul român a şi căzut,
acolo, în luptele de pe Rin, dar caietul respectiv s-a întors, nu
ştim pe ce căi, în ţară, el cuprinzând şi o excepţională piesă
folclorică: Mioriţa, în varianta de colind transilvan. Deşi
deosebită de „arhetip” chiar prin structura ei compoziţională
(cadrul epic iniţial, episodul mioarei năzdrăvane, testamentul
păstorului şi căutările măicuţei bătrâne), varianta de la TârguMureş devansează atestarea Mioriţei cu aproape o jumătate de
secol (dacă luăm în seamă mărturisirea lui Alecsandri, cum
că ar fi cules-o în 1842!) şi, totodată, conservată într-o formă
evident primitivă, pune problema stabilirii adevăratei regiuni
de origine a monumentalei creaţii. E-adevărat, toate acestea ar
putea fi considerate de către unii răuvoitori doar nişte aspecte
de interes literar-folcloric, dar semnificaţiile metafizice ale
baladei ne îndreptăţesc să credem că textul ei rămâne la fel de
incitant şi pentru filosofia culturii româneşti.
Iar dacă vom consemna ecourile Spaţiului mioritic
în cultura românească, vom putea să delimităm anumite
„orizonturi” de receptare a gândirii lui Lucian Blaga.
Astfel, perioada interbelică şi cea a războiului a fost o
etapă destul de echilibrată în aprecieri şi critici, oscilând de
la apologetica entuziastă a unor tineri publicişti şi eseişti
ai vremii (Constantin Noica, Vasile Băncilă, N. Bagdasar,
Petru Comarnescu, N. Terchilă, Mircea Vulcănescu, Ovidiu
Drimba), până la critica acerbă şi polemicile violente de
presă, îndeosebi cu Dan Botta, autorul defăimătoarei broşuri
Cazul Blaga (1941), dar şi cu unii „gândirişti” (între care şi cu
Nichifor Crainic, după ce a „divorţat” de revista „Gândirea”,
în 1942), acestea fiind „prefaţate” sau urmate de criticile
necruţătoare ale lui Henri H. Sthal, în foiletoanele lui din
revista „Sociologia românească” (1937-1938), de D. Stăniloae,
în volumul Poziţia D-lui Lucian Blaga faţă de Creştinism şi
Ortodoxie (1842) şi G. Călinescu, în Istoria literaturii române
de la origini până în prezent (1941) ş. a.
Dar această etapă, de aparentă acalmie, este tulburată
după 1945 pentru aproape două decenii, vreme în care
filosofia lui Blaga, în întregul ei, n-a cunoscut decât efectele
perverse ale criticii denigratoare. Marele păcat al lui Lucian
Blaga era tocmai patima sa întru metafizică, ca şi folosirea
descoperirilor ştiinţifice în susţinerea categoriilor abisale –
fapte ce nu erau pe placul regimului comunist de influenţă
stalinistă, dirijat de la Moscova, tot mai ofensiv şi mai
necruţător în plan ideologic. „Atacul” marxiştilor a fost
declanşat masiv odată cu apariţia la Editura Socec, în 1946,
a volumului lui Lucreţiu Pătrăşcanu, Curente şi tendinţe
în filozofia românească, publicat în trei ediţii succesive în
acelaşi an. Acuzele de misticism şi obscurantism, aplicate
filosofiei lui Blaga, sunt încă totuşi blânde, comparativ cu
cele ale lui Nestor I. Ignat şi N. Bolboaşă, care vor urma.
De pe baricadele „noii” ideologii, stomatologul – devenit
peste noapte critic literar – Ion Vitner, în volumul său de
eseuri injurioase, Pasiunea lui Pavel Corceaghin (1949), îl
caracterizează pe Blaga ca fiind „autorul unei întortochiate
metafizici cu colorit german şi cu puternice rădăcini în mistica
rurală”.15 Nici romanul lui Mihai Beniuc, Pe muchie de cuţit,
nu este deloc îngăduitor cu filosoful Spaţiului mioritic, acesta
fiind persiflat în termeni îmbâcsiţi de vulgaritate şi epitete
caricaturale, de felul „spaţiu ovin atemporal”, „orientându-şi
destinul după coada oii” ş. a.16

Scoaterea lui Lucian Blaga de la catedra de filosofia
culturii a Universităţii din Cluj, ca urmare a reformei învăţământului românesc din 1948, şi ascensiunea asistentului
suplinitor Pavel Apostol, este unul dintre episoadele cele
mai dramatice din biografia filosofului. Acesta, după ce
este ajutat de către Blaga cu un referat extrem de favorabil,
întocmit la susţinerea tezei sale de doctorat, îşi face un
titlu de glorie din a interpreta tendenţios, dintr-un unghi
exclusiv negativist, filosofia blagiană a culturii. Opiniile
sale sunt cuprinse într-un amplu material introductiv la
masivul tom al reputatului folclorist Adrian Fochi – Mioriţa,
tipologie, circulaţie, geneză, texte, publicat în 1964 – unde îi
reproşează gânditorului din Lancrăm îndeosebi conceptul
de sofianic, ca trăsătură specifică a sufletului românesc care
ar exprima tocmai caracterul mistic al acestuia, fatalismul şi
conservarea unor „structuri psihice preistorice, ancestrale”
– surse sigure ale „misticismului gândirist”, „trăirismului
legionar” şi, semn sigur că gândurile „exegetului” au luat-o
razna, „imperialismului autohton”,17 deşi, să recunoaştem:
aici conceptele se bat cap în cap. Însă criticile marxiste
ale lui Pavel Apostol sunt mai puţin agresive la o uşoară
evaluare, comparativ cu „artileria grea”, ce atacă pe linie, prin
intermediul lui Leonte Răutu (şef al catedrei de marxismleninism în cadrul Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti, şi
membru al C.C. al P.M.R.), care se referă, în termeni deosebit
de duri, într-o broşură din 1951, apărută sub egida Academiei
R.P.R., la „cultul sângelui şi al morţii”, înfiltrat în literatură de
către legionari, la „cultul depravării sexuale şi al erotomaniei”,
spre a conchide apoi că „filosoful spaţiului mioritic scrie de
pildă într-un limbaj de felul acesta”.18
Însă în mai multe situaţii, în epocă, denigrarea operei
filosofice blagiene se făcea în colectiv, aşa cum se întâmplă,
bunăoară, chiar în 1964, odată cu apariţia volumului Istoria
gândirii sociale şi filozofice în România, sub înaltul patronaj
al Academiei R.P.R., în coordonarea academicianului C. I.
Gulian. Deşi societatea românească trece printr-un proces de
deschidere socială şi culturală, fiind eliberaţi, treptat, deţinuţii politici ai perioadei staliniste şi integraţi în societate,
cunoscând şi reconsiderarea axiologică a unei bune părţi
a productelor noastre culturale ante şi postbelice, cu toate
acestea, filosofia lui Lucian Blaga este tratată în binecunoscuta
recuzită ideologică.
Mai aproape, în timp, de noi, atitudinea academicianului
Athanasie Joja faţă de filosofia blagiană a culturii, contrastează
puternic în cele două faze ale ei: de la interpretarea strict
negativistă, de pe poziţii ideologice oficiale, în 1963, când
afirma că „această concepţie mistică urmăreşte degradarea
inteligenţei în favoarea exaltării mistice şi a instinctelor,
pierderea încrederii în puterea de cunoaştere a omului prin
gândire, pentru a-l aduce într-o stare de spirit prielnică
injectării fascismului…”, până la aprecierile din 1970,
formulate la teoretizarea blagiană a procesului personanţei,
la care remarcă, legat de relaţia inconştient–conştient, că
„atacă o tematică cu substrat metafizic, tinzând să dezvăluie
regiuni adânci ale fiinţei, precum şi atitudinile conştiinţei şi
subconştientului în faţa acestor regiuni ontice”.19 O poziţie
similară manifestă faţă de filosofia lui Blaga logicianul Anton
Dumitriu: dacă în perioada interbelică, în publicaţiile vremii,
se referea la plaiul mioritic unde oile pasc ierburile indicate
de censura transcendentă, în timp ce Marele Anonim le cântă
din caval, într-o scriere târzie (publicată postum, în 1991),
glosele lui despre „Terra mirabilis” (Ţara minunată), bazată pe
coeziunea sufletească a autohtonilor, amintesc întrucâtva de
trăsăturile configurative ale sufletului cultural mioritic.
Secvenţe ale unor critici şi analize corecte a filosofiei blagiene a culturii în perioada contemporană, am depistat în
unele lucrări de istoria filosofiei, monografii şi dicţionare,
aparţinând unor istorici ai filosofiei, esteticieni, critici şi
istorici literari, în general, afirmaţi din rândurile generaţiilor
de după război (precum: Dumitru Micu, Dimitrie
Vatamaniuc, Alexandru Tănase, Ion Mihail Popescu, Achim
Mihu, Vintilă Horia, Gheorghe Vlăduţescu, Alexandru Surdu,
Ion Ianoşi, Laurenţiu Ulici, Cornel Moraru, Constantin
Cubleşan, Zenovie Cârlugea, Teodor Vidam, Ionuţ Isac ş. a.),
dar lucrările cu adevărat semnificative, pentru tema noastră,
sunt doar trei: Lucian Blaga – cunoaştere şi creaţie,1987,
culegere de studii (coordonatori Dumitru Ghişe, Angela
Botez şi Victor Botez), Dimensiunea metafizică a operei lui
Lucian Blaga, 1996, antologie de texte şi studii (sub îngrijirea
Angelei Botez) şi Neconvenţional despre filosofia românească,
volum apărut în 2002 (autor: acad. Gheorghe Vlăduţescu).
Filosofia lui Blaga câştigă enorm, îndeosebi graţie primei cărţi
menţionate, întrucât, prin studiile interpretative ale unor
gânditori şi cercetători străini (Calvin O. Schrag şi Archie
B. Bohm – ambii din SUA, R.T. Allen – Anglia, Norman
Siemmens – Israel ş. a.), ea este repusă în circuitul cultural
internaţional, oferindu-se astfel posibilitatea unor asocieri şi
comparaţii cu concepţii de anvergură (aşa precum, bunăoară,
este analogiată noţiunea de „raţiune transversală”, a lui Calvin
O. Schrag, cu cea de „antinomie transfigurată”, a lui Lucian
Blaga).
*
În final, mai rămâne să ne întrebăm dacă nu cumva spaţiul
mioritic blagian ar putea fi asociat, ca semnificaţie şi energie
spirituală, cu acele însemne totemice ale vechilor populaţii?!
El configurează cu claritate în sufletul românului un orizont
mirific, sanctificat de osemintele strămoşilor săi, imaginat
mereu astfel încât cei trecuţi dincolo de „vămile văzduhurilor”
să rămână mai departe în preajma celor vii, în orizontul
„sfântului plai”, spre a le asigura protecţie şi a-i feri de rău.
În Gândirea sălbatică, o carte reprezentativă pentru studiul
unor societăţi umane aflate în... (Continuarea în pagina 7)
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...stadiile lor „totemice” de existenţă (unele aproape
de noi, în timp, şi chiar contemporane!), etnologul şi
antropologul francez Claude Lévi-Strauss, promotor
şi reprezentant de marcă al structuralismului, se referă
şi el la o formă de „ataşament pasionat de glie”, căruia
îi caută o explicaţie din perspectivă istorică, ajutânduse, în acest sens, de scrierile lui T.G.H. Strehlow:
„Munţii, pâraiele, izvoarele şi bălţile nu sunt pentru el
(indigenul) numai aspecte ale peisajului, frumoase sau
demne de atenţie... Fiecare din ele a fost opera unuia
din strămoşii din care descinde (...) Întregul ţinut e
pentru el ca un arbore genealogic vechi şi întotdeauna
viu”.20
Parcurgând filosofia culturală a lui Lucian Blaga,
sesizăm cu uşurinţă cum spaţiul ondulat mioritic, cu
întreaga lui încărcătură de spiritualitate, cu natura
şi istoria lui, aspiră să devină un simbol totemic al
sufletului românesc.
NOTE:

13. Lucian Blaga – Isvoade, p. 276
14. Elena Mihu – în revista „Marisia”, Târgu-Mureş, nr. XXVI /
2000, p. 189
15. Ion Vitner – Pasiunea lui Pavel Corceaghin, p. 50
16. Mihai Beniuc – Pe muchie de cuţit (roman), p. 313
17. Pavel Apostol îl citează pe Leonte Răutu – în volumul lui
Adrian Fochi: Mioriţa, tipologie, circulaţie, geneză, texte, p. 43
18. Fragment din conspectul „Problemele ştiinţelor sociale în
dezbaterea Academiei RPR, 21-25 martie 1951”, Edit. Academiei
RPR, Bucureşti, 1951, p. 66
19. Athanasie Joja – Filosofie şi cultură, p. 257
20. Claude Levi-Strauss – Gândirea sălbatică, p. 411
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Fochi, Adrian – Mioriţa, tipologie, circulaţie, geneză, texte, cu un
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Joja, Athanasie – Filosofie şi cultură, ediţie îngrijită de Crizantema
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Pătrăşcanu, Lucreţiu – Curente şi tendinţe în filozofia românească,
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Pârvan, Vasile – Scrieri, text stabilit, studiu introductiv şi note
de Alexandru Zub, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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Vatamaniuc, D. – Lucian Blaga - Bibliografie, Bucureşti, Edit.
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Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1996.
x x x – Istoria gândirii sociale şi filozofice în România, coordonator:
acad. C.I.Gulian, Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1964.
III. Alte lucrări
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de Nicolae Petrescu, Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 1922.
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Rădulescu-Motru, C. – Timp şi destin, cuvânt înainte de Nicolae
Bagdasar, prefaţă de Ion Frunzetti, Bucureşti, Edit. Saeculum I.
O. şi Edit. Vestala, 1996.
Pârvan, Vasile – Scrieri, text stabilit, studiu introductiv şi note de
Alexandru Zub, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1981.
Spengler, Oswald – Omul şi filosofia vieţii, trad. Gheorghe Pascu,
Oradea, Edit. Aion, l996.
Stahl, Henri H. – Eseuri critice despre cultura populară românească,
Bucureşti, Edit. Minerva, 1983.
Surdu, Alexandru – Vocaţii filosofice româneşti, Bucureşti, Edit.
Academiei, 1995.
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Festivalul Naţional
„LUCIAN BLAGA”, ediţia a XII-a
Organizat, ca şi celelalte ediţii, de Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura Ardealul, în parteneriat cu: Consiliul
Judeţean Mureş, Universitatea „Petru Maior” – Facultatea de
Ştiinţe şi Litere, Uniunea Scriitorilor din România şi Primăria
Municipiului Târgu-Mureş, cea de-a XII-a ediţie a Festivalului
consacrat uriaşei personalităţi a culturii româneşti a venit în
întâmpinarea Zilelor târgumureşene, manifestare anuală de
anvergură în viaţa oraşului de pe Mureş, desfăşurându-se pe
mai multe secvenţe şi activităţi specifice în perioada 23-28 mai
2012.
Trecând peste partea de pregătire, protocolară, de primire şi cazare a oaspeţilor din prima zi, joi dimineaţa, 24 mai,
începând cu ora 10,00, în Aula Magna a Universităţii „Petru
Maior”, a avut loc, în faţa unui public numeros şi avizat, constituit din studenţi şi cadre didactice, festivitatea de deschidere
şi cuvântările din partea organizatorilor, pe la microfonul sălii
perindându-se, rând pe rând: prof. univ. dr. Călin Enăchescu
– rectorul Universităţii „Petru Maior”, prof. univ. dr. Cornel
Sigmirean –cancelar general, preşedintele Senatului, prof.

BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografia operei
Lucian Blaga – Filosofia stilului, Bucureşti, Edit. Cultura
Naţională, 1922
Lucian Blaga – Orizont şi stil, Bucureşti, Edit. Fundaţiile Regale
Carol II, 1936
Lucian Blaga – Spaţiul mioritic, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1994
Lucian Blaga – Geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, Edit.
Humanitas, 1994
Lucian Blaga – Aspecte antropologice, ediţie de Ion Maxim,
Timişoara, Edit. Facla, l976.
Lucian Blaga – Fiinţa istorică, ediţie îngrijită, note şi postfaţă de
Tudor Cătineanu, Cluj Napoca, Edit. Dacia, l977.
Lucian Blaga – Isvoade, ediţie de Dorli Blaga şi Petre Nicolau,
Bucureşti, Edit. Minerva, l972.
Lucian Blaga – Zări şi etape, ediţie îngrijită şi repere istoricoliterare de Dorli Blaga, Bucureşti, Edit. Minerva, l990.
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univ. dr. Iulian Boldea – decanul Facultăţii de
Ştiinţe şi Litere; lector univ. dr. Eugeniu Nistor
– directorul-fondator al Festivalului. Acestea au
fost urmate de alocuţiunile invitaţilor de onoare
şi oficialităţilor locale, fiind prezenţi: Dr. Dorin
Florea – primarul Municipiului Târgu-Mureş şi
lector univ. dr. Marius Paşcan – ex-prefect al
Judeţului Mureş, care au subliniat în discursurile
lor importanţa deosebită a acestei manifestări
culturale pentru tânăra generaţie, care este astfel atenţionată asupra semnificaţiilor majore ale
gândirii blagiene şi poate fi conectată mereu la
spiritul marelui scriitor şi filosof pe care Ardealul
l-a dat, în secolul trecut, ca pe un dar, României întregite. Apoi,
fără întrerupere în program, a avut loc comunicarea în plen
a d-lui Acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu – preşedintele
Secţiei de filosofie, psihologie, teologie şi pedagogie a Academiei Române, intitulată Actualitatea concepţiei lui Lucian Blaga
în modernitatea şi evoluţia ştiinţelor, în cadrul căreia publicul a
aflat despre curiozitatea şi pasiunea, neobişnuite, ale lui Lucian
Blaga pentru cele mai noi cuceriri ale ştiinţei din epoca sa şi
îndeosebi pentru cele din domeniul fizicii cuantice.
Regretul ascultătorilor pentru absenţa celorlalte două expuneri planificate – aparţinând domnilor: Acad. prof. univ.
dr. Gheorghe Vlăduţescu, de la Facultatea de Filosofie a
Universităţii Bucureşti, cu titlul Diferenţă şi diferenţiale divine.
Blaga şi Areopagitul, şi conf. univ. dr. Gheorghe Felea, consilier
în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu titlul Reverberaţii în contemporaneitate ale afirmaţiei blagiene: „Transilvania este provincia pedagogică a neamului românesc” – să sperăm că va putea
fi compensat, în viitorul apropiat, prin publicarea acestora întrun număr special al revistei „Izvoare filosofice”.
După o scurtă pauză de cafea, de la ora 12,00 a început sesiunea de comunicări ştiinţifice pe secţiuni, sub genericul ACTUALITATEA OPEREI BLAGIENE. Astfel, Secţiunea LITERATURĂ
s-a desfăşurat în sala R 04, avându-l moderator pe prof. univ.
dr. Iulian Boldea, care a expus despre Lucian Blaga – formele
eului liric, acestuia urmându-i: şef de lucrări dr. Maria Dorina
Paşca (Universitatea de Medicină Târgu-Mureş), cu Pragul
uşii - spaţiu sacru în poezia blagiană; lector univ. dr. DumitruMircea Buda (Universitatea „Petru Maior”), cu Lucian Blaga.
Aspecte ale receptării critice; drd. Romelia Popp (Universitatea
„Petru Maior”), cu Paradis în destrămare – universul imaginar;
drd. Cristina Sava (Universitatea “Petru Maior”), cu Ipostaze
ale sacrului în poezia lui Lucian Blaga; drd. Mariana Cheţan
(Universitatea „Petru Maior”), cu Influenţe blagiene în poezia
lui Ştefan Aug. Doinaş; drd. Lucia Şopterean (Universitatea „Petru Maior”), cu Lucian Blaga şi Cercul literar de la Sibiu şi drd.
Liliana Sabău (Universitatea „Petru Maior”), cu Lucian Blaga
şi viaţa literară în Ardealul interbelic. Secţiunea FILOSOFIE,
desfăşurată în Aula Magna, l-a avut ca moderator pe prof. univ.
dr. Teodor Vidam (Universitatea Tehnică Cluj Napoca), care a
prezentat comunicarea Câteva analogii despre artă şi valoare

în scrierile lui Lucian Blaga şi Ion Horea; alte teme incitante ale
acestei secţiuni fiind propuse de vechi colaboratori ai festivalului târgumureşean, precum: cercet. ştiinţific I. dr. Ionuţ Isac
(Instit. de istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca) – Problematica
valorilor în sistemul filosofic blagian; dr. Constantin Nicuşan
(Gimnaziul „N. Bălcescu” Târgu-Mureş) – Elemente ale ludicului
în filosofia lui Lucian Blaga; dr. Marian Nencescu (redactor şef,
revista „Biblioteca Bucureştilor”) – Interferenţe literar-filosofice:
Lucian Blaga – Constantin Fântâneru; drd. Mircea Şomlea (ClujNapoca) – Aspecte ale umanismului la L. Blaga şi E. Sperantia. În sfârşit, Secţiunea de COMUNICARE ŞI CUNOAŞTERE
PLURIDISCIPLINARĂ, l-a avut ca moderator pe lectorul univ. dr.
Eugeniu Nistor, care a expus despre Lucian Blaga şi configuraţia
sufletului cultural românesc, fiind planificaţi apoi: prof. Mioara
Pop (directoarea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia),
cu Ediţii Blaga (critice, bibliofile şi anastatice); scriitorul Lazăr
Lădariu (preşedinte al Despărţământului ASTRA Mureş), cu Lucian Blaga sau poetul revenit la izvoare...; prof. Radu Totoianu
(directorul Centrului cultural „L. Blaga” Sebeş-Alba), cu Naţional
şi universal în opera blagiană; ec. Mihai Ştefan (director ec. la Centrul cultural „L. Blaga” Sebeş-Alba),
cu tema Din „secretele” organizării celor 32 de ediţii
ale Festivalului „Lucian Blaga” la Sebeş şi prof. Ionel
Popa (Şcoala Naţională de Gaz Mediaş), cu O discuţie
despre antropologia blagiană. Au fost, trebuie să
recunoaştem, unele absenţe notabile la această
ediţie, dar autorii comunicărilor anunţate în program care (dintr-un motiv sau altul) nu şi le-au putut susţine, au promis predarea acestora în format
electronic pentru publicare.
Manifestările au continuat vineri, 25 mai, când,
începând cu ora 11,00, în Sala festivă a Grupului
Şcolar „Ion Vlasiu” s-a desfăşurat recitalul extraordi-

nar al poeţilor târgumureşeni – Risipei se dedă florarul... Cuvântul de deschidere i-a aparţinut doamnei prof. ing. Adela Ciulea
– directoarea şcolii gazdă, moderatorul recitalului fiind prof.
univ. dr. Cornel Moraru, critic şi istoric literar, preşedintele
Filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor. Au citit din ultimele
lor scrieri poeţii: Lazăr Lădariu, Teodor Borz, Kocsis Francisko,
Eugeniu Nistor, Constantin Nicuşan, Cornelia Toşa, Aurel
Hancu şi Dumitru Mircea Buda.
În acelaşi cadru ospitalier, juriul Festivalului, constituit din:
Acad. Alexandru Surdu – preşedinte, prof. univ. dr. Iulian Boldea şi lector univ. dr. Eugeniu Nistor, a decernat diplome de
excelenţă, unor personalităţi ale vieţii noastre publice, culturalştiinţifice şi literare, pentru contribuţiile lor deosebite la buna
desfăşurare a celor 12 ediţii ale Festivalului Naţional “Lucian
Blaga”, la echilibrul civic-social şi la promovarea în sfera publică
a valorilor autentice. Iată care au fost laureaţii acestei ediţii: Dr.
DORIN FLOREA – primarul Municipiului Târgu-Mureş, lector dr.
MARIUS PAŞCAN – ex-prefect al Judeţului Mureş, prof. univ. dr.
CĂLIN ENĂCHESCU – rector al Universităţii “Petru Maior”, prof.
univ. dr. CORNEL SIGMIREAN – cancelar general, preşedintele
Senatului UPM, criticul şi istoricul literar CORNEL MORARU, poetul TEODOR BORZ, poetul şi eseistul CONSTANTIN NICUŞAN.
Premiile au fost sponsorizate de artistul plastic GRIGORE
NICUŞAN.
Tot în cadrul Festivalului, sâmbătă, 26 mai, sub însemnul
blagian Veşnicia s-a născut la sat..., s-au desfăşurat popasurile
culturale în ţinuturile Mureşului de Sus, iar duminică minisesiunea de comunicări ştiinţifice: Pe Mureş şi pe Târnave – cu Lucian
Blaga în spaţiul mioritic, pentru ca luni, 28 mai, odată cu debutul
Zilelor târgumureşene, la sediul Editurii Ardealul fiind vizitată
Expoziţia de ediţii Blaga, de reviste şi cărţi de exegeză blagiană.
Nu putem încheia acest reportaj fără a menţiona că partenerii media în Festival au fost: revistele „Vatra”, „Izvoare filosofice”
şi „LitArt”, cotidianul „Cuvântul liber”, www.culturainmures.
ro, Ştii Tv. Târgu-Mureş, iar echipa completă de organizare a
avut următoarea componenţă: lector univ. dr. Eugeniu Nistor,
prof. univ. dr. Iulian Boldea, Rozalia Cotoi (secretar de redacţie,
Editura Ardealul) şi Robert Mihai Nistor (economist, Societatea
Scriitorilor Mureşeni).
Observator
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FESTIVALUL INTERETNIC

”CETERUICA DRAGĂ MI-I”
Sâmbătă, 16 iunie, sala de spectacole a Ansamblului
artistic profesionist „Mureşul” din Tg-Mureş, a fost gazda
celei de a VI-a ediţii a Festivalului de folclor interetnic
„Ceteruica dragă mi-i”. Iniţiatorul, mentorul, sufletul şi
organizatorul festivalului, acelaşi neobosit promotor al
valorilor folclorului autentic ardelenesc: JOCO MOLNAR
– în calitate de director al festivalul.
Nu este uşor să-ţi asumi o asemenea responsabilitate;
să faci faţă tuturor elementelor cu care se confruntă un
organizator de festival, de o asemenea anvergură; să organizezi, să coordonezi, să capaci-tezi interesul artiştilor
şi să-i determini să se ridice la nivelul performanţei
artistice; să fii amabil şi să oferi fiecăruia în parte certitudinea bucuriei de oaspeţi; să fii echilibrat, echidistant
şi grijuliu faţă de fiecare etnie în parte; să concepi un
program artistic care să demonstreze efectul benefic al
interculturalităţii şi al demonstraţiei acceptării alterităţii
şi diversităţii umane. Îmbinând, toate aceste cerinţe ,
care au creat în rândul participanţilor senzaţia de competitivitate, a dus la un rezultat scontat: reuşita notabilă,
de înaltă ţinută artistică prin originalitate, autenticitate şi
determinare. Toate aceste rezultate au purtat semnătura
responsabilă a Directorului festivalului JOCO MOLNAR.
Au urcat pe scenă următoarele formaţii artistice: Taraful
condus de Joco Molnar jr; Formaţia de jocuri populare
„Bobocii mureşenilor” din Tg-Mureş; Ansamblul folcloric „Balda junior” din Bistriţa; Ansamblul de dansuri
populare maghiare ”Furge labak” din Săbed; Formaţia
de jocuri populare din Telciu-judeţul Bistriţa-Năsăud;
Ansamblul folcloric „Românaşul” din Albeşti; Ansamblul de dansuri populare „Hajdina” din Luduş; Formaţia
de jocuri populare „Moceana” din Mociu-judeţul Cluj;
Formaţia de jocuri ţigăneşti „RomaFest” din Tg-Mureş;
Ansamblul folcloric „Ceanu Mare” din judeţul Cluj;

Formaţia de jocuri populare „Muguraşii” din Aţintiş; Ansamblul de dansuri populare maghiare „Takacs Mihaly”
din Voivodeni; Ansamblul folcloric „Iernuţeana” din Iernut; Ansamblul de dansuri populare maghiare “Biborka”
din Suseni; Formaţia de jocuri populare a Şcolii de Arte
din Tg-Mureş; Ansamblul „Sonnenschein” al Colegiului
Naţional „Al. Papiu Ilarian” din Tg-Mureş; Formaţia de jocuri populare „Prichindelul” din Tg-Mureş; Ansamblul de
dansuri populare maghiare „Oreg Fenyok” din Tg-Mureş
şi Ansamblul folcloric ”Cununiţa” al Casei de Cultură a
Studenţilor din Tg-Mureş.
Compeurul întregului spectacol, cel care a avut pentru fiecare ansamblu urcat pe scenă, câte un cuvânt de încurajare, o vorba de duh, o mică povestioară de prezentare a zonei etno-folclorice, a costumelor şi a jocurilor
prezentate, a fost acelaşi inimos, prezentator de spectacole folclorice, căutător de autentic şi originalitate, realizator de emisiune folclorică la Televiziunea locală TTM,
profesor: MIHAI NAŞCA.
Fiecare echipă folclorică a adus cu sine autenticul,
originalitatea şi specificul local, încântând spectatorii prin costumele de o diversitate coloristică aparte;
prin măiestria interpretării jocurilor: purtata, învârtita,
ceardaş, bătuta, hora, barbunc şi csingherita ţigănească
sau forţa extraordinară de transmitere prin expresivitatea corporală şi ritmicitatea dusă până la performanţa
măiestriei jocului, cum au facut-o cei de la „RomaFest”
din Tg-Mureş. O ediţie reuşită, plină de rezultate, de bucurie şi de demonstraţia necesităţii INTERCULTURALITĂŢII
într-o zonă în care multicultura-litatea, multilingvismul
multi-etniilor trăiesc în armonie, consecvent principiului
diversităţii în unitate, în respect faţă de valorile culturale
şi a modelelor de viaţă ale celuilalt.
A consemnat RUDY MOCA
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PATRICIU BARBU (1842-1902)
- un om, o epocă, o idee Autor: Simion BUI
Editura: EDU 2012

O lucrare care reconstituie o viaţă şi un destin, marcate
profund de epoca în care a trăit Patriciu Barbu, ilustrând profi
lul elitei româneşti din perioada premergătoare anului 1918,
anul Marii Uniri.
Elaborată pe baza documentelor afl ate în fondurile arhivistice de la Târgu-Mureş şi Reghin, monografi a propusă de
profesorul Simion Bui despre viaţa şi opera personalităţii
reghinene Patriciu Barbu reprezintă o lucrare pe care sensibilitatea publică a zilelor noastre o receptează cu mare plăcere.
Cu toate că trăim într-un secol supratehnicizat, oamenii au
nevoie de istorie, de modelele oferite de istorie, pentru a se
cunoaşte mai bine, pentru a-şi marca mai bine propria identitate.
Monografia Patriciu Barbu reprezintă o carte de conştiinţă
istorică, care-l consacră pe profesorul Simion Bui, directorul
Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, printre valoroşii
istorici dedicaţi cercetării trecutului din spaţiul mureşean.
Prof.univ.dr. CORNEL SIGMIREAN

PREMIERA LA TEATRUL “ARIEL”

Fantastica aventură a
şoricelului:
Roade-n Gând.

de Georgeta Lozinca

Duminică, 6 mai 2012, de la ora 11.00, în sala Teatrului pentru
copii şi tineret “Ariel” din Tg-Mureş, a fost sărbătoare. Premiera piesei “Fantastica aventură a şoricelului Roade-n Gând” de Georgeta
Lozinca; Scenografia: Lukacs Ildiko şi Muzica: Zeno Apostolache.
Au performat actorii: Iuliu Pop- Andrieş, Brigitte Barazsu, Mariana
Iordache, Cornel Iordache, Valentin Lozinca-Mandric, Cristina Ungureanu, Mirabela Valea.
Totul porneşte de la idee, continuând cu textul, scenografia,
muzica, distribuţia, munca şi, în final, rezultatul. Minunata idee de
a concepe un scenariu dramatic pentru teatrul de păpuşi, în nota
personală a autoarei Geta Lozinca, amintindu-ţi de capodopera
lui Antoine de Saint Exupery: “Micul Prinţ”. Şoricelul Roade-n
Gând e un text ofertant, bine structurat, plin de umor şi potrivit
acestui tip de spectacol.
Scenografia foarte bine gândită: aerisită, plină de culoare,
funcţională şi, ea însăşi, în plină mişcare şi transformare, ceea ce
produce un plus de “mirific” caracteristic atmosferei. Păpuşile,
în sfârşit nu sunt cele de tipul “de vitrină” ci sunt manevrabile,
funcţionabile, colorate, excelent personificate şi ingenioase (vezi
cămila cu două cocoaşe). Spaţiu teatral scenic, aerisit, conferă
actorilor posibilitatea de a ne induce, nouă spectatorilor, imaginea grandioasă a lumii în care trăim. Actorii, aceşti minunaţi
profesionişti ai Teatrului “Ariel”, care deţin arta abilităţii împletirii experienţei artei actorului de animaţie, cu talentul exploziv
al tinerei generaţii, îţi conferă bucuria de a simţi, privindu-i şi
admirându-i, acea senzaţie unică a “tinereţii fără bătrâneţe”
trăită doar în sala de spectacole a Arielului. Voci clare, frumoase,
nuanţate, conferă fiecărui personaj în parte personalitate. Arta
mânuirii păpuşii, a animării şi cea a personificării/personalizării
rolului, ne face să-i admirăm pe aceşti “vrăjitori ai spaţiului teatral”
şi ai păpuşii – ca “obiect al muncii lor”!
Muzica antrenantă punctează şi subliniază momentele, ideile
şi mişcarea, anticipând viitoarea scenă, sau făcându-ne să plutim spre alte zări şi continente descrise în scenariu, aplaudând
în ritmul inconfundabil al manifestărilor celor mici, într-o sala
de spectacol a... păpuşarilor. Regia artistică scoate în evidenţă
provenienţa profesională a regizoarei Georgeta Lozinca: actor–păpuşar-animator. Geta Lozinca, cunoaşte foarte bine toate
“pedalele” care trebuie folosite, pentru a crea cadrul lumii fantastice a basmului, oferind posibilitatea fiecărui actor în parte să-şi
demonstreze talentul, abilităţile de bun mânuitor al păpuşii, de
punere în valoare a vocii “ventrilocului păpuşar” şi de a demonstra
frumuseţea mişcării şi plăcerea imaginii personajului “viu” - îmbinând stiluri de expresie teatrală, într-o construcţie interesantă,
ofertantă şi, totuşi, “rotundă” acestei producţii colective al cărui
rezultat este unic: performanţă, reuşită şi profesionalism. Bravo!
RUDY MOCA.
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Nelu Mărginean vă recomandă:

www.ecartionline.info

Călătorie într-un picior - Herta MÜLLER
Herta Müller, scriitoare de limbă germană si romană, s-a născut şi a trăit în România până la vârsta de 34 de ani când a emigrat în Germania de Vest.
Scrierile sale de mare succes i-au adus în 2009 cel mai important premiu literar şi anume Premiul Nobel pentru Literatură pentru „densitatea poeziei și
sinceritatea prozei cu care a descris plastic universul dezrădăcinaților”, după cum se arată în comunicatul Comitetului Nobel.
Mai mult decât oricare dintre cărţile Hertei Müller care o preced sau îi succed, e scriitura unei rupturi imposibil de vindecat şi a unui interstiţiu imposibil de părăsit. Este romanul-poem al dezrădăcinaţilor, romaul-poem despre inadaptarea emigranţilor, în speţă a saşilor ardeleni şi a şvabilor bănăţeni
care încercă să se reintegreze într-o patrie pe care strămoşii lor au părăsit-o cu sute de ani în urmă şi care, în ciuda bunăstării pe care le-o oferă, rămâne
pentru ei străină şi rece.
„Călători, se gândi Irene, călători cu privirea surescitată asupra oraşelor adormite. Dorinţe expirate. Cu privirea rămasă în urma locuitorilor. Cu un picior
călători, iar cu celălalt, deja pierduţi. Călătorii ajung prea târziu.“
În acest fragment se află cheia titlului primei cărţi pe care Herta Müller a scris-o după emigrarea în Gemania de Vest.
Irene, o tânără de 35 de ani reuşeste să emigreze în Berlinul de Vest părăsind o ţară în care dictatura comunistă era tot mai greu de suportat. Aici însă, anxietatea generată de confruntarea cu o birocraţie complicată pentru emigranţi, analiza atentă şi lucidă a vieţii metropolei, dar şi dorul de ţara de origine, îşi vor pune amprenta pe sufletul unei femei sensibile
precum Irene.
O carte despre dezrădăcinare dar mai ales despre singurătatea într-un “acasă” străin şi rece. O carte de top. Citeşte-o!
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