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Nicolae Stanciu aduce la sfârşitul verii

OAMENI ŞI MIŞCARE

Concursul Naţional Literar “Pe Valurile Dunării”
Ediţia I - 2012-2013
Organizator Asociaţia Culturală ŞANSĂ- VIORICA HAGIANU
La concurs se pot înscrie scriitorii români care locuiesc în ţară şi în
străinătate. Nu există limită de vârstă. Autorii vor trimite cartea în 2
exemplare şi un scurt CV artistic care să conţină şi datele de contact
(adresa, telefon, email). Plicul va fi trimis la Viorica Hagianu, OP 1, CP
3, Călăraşi, jud Călăraşi, până la 31 ianuarie 2013, data poştei. Cărţile
înscrise la concurs trebuie să fi fost publicate în perioada 1 ianuarie
2011- 31 iulie 2012. Perioada de înscriere: 1 septembrie 2012 - 31 ianuarie 2013. Premiile sunt în bani.
I. Secţiunea volum- Proză - (inclusiv volum de proză pentru copii)
II. Secţiunea volum- Poezie - (inclusiv volum de poezie pentru copii)
Puteţi participa la ambele secţiuni dacă aveţi volum de proză, sau de
poezie, publicate în perioada menţionată anterior.
Vă puteţi înscrie cu volume diferite, în 2 exemplare, la aceeaşi secţiune.

Născut la Blaj, în 28 octombrie 1980, Nicolae Stanciu a absolvit cursurile Universităţii de Artă şi Design
Cluj-Napoca, în anul 2004. “În prezent am revenit la o idee mai veche de-a mea. Încerc să surprind spontanul,
emoţia, trăirea de moment, dar în acelaşi timp eternul, infinitul. Încerc să redau spontaneitatea de moment
şi prin tema aleasă – oameni de pe stradă, dar şi prin pensulaţie, prin tuşe, prin rapiditatea execuţiei. Mă
interesează în egală măsură şi atitudinea personajelor, trăirea lor de moment, dar şi ceea ce-l face unic pe
fiecare. Fiindcă deşi avem aceleaşi trăiri, fiecare ni le exprimăm în felul nostru şi asta ne face unici. Asta
implică evident şi faptul că fiecare are o fizionomie unică. Fiecare faţă e unică, fiecare corp e unic. Nu există
doua feţe sau două corpuri identice. Şi cred că nu exista nici două suflete identice”, spune artistul. (Pagina 5)

Străvechiul sat neolitic de la
Giuluş
Avansăm aici o ipoteză de lucru – formulată în baza câtorva
relicve arheologice, care, după toate datele de care dispunem, par
a data din neoliticul târziu – şi anume că: vatra actuală a satului
Giuluş este ceva mai nouă, datând, după toate probabilităţile, doar
din evul mediu –, în schimb, la doar un kilometru de sat, spre sud,
pe o vale superbă, lângă o colină misterioasă, cu păduri şi pajişti
de jur-împrejur, ni se dezvăluie străvechiul sat neolitic. (Pagina 5)

Gelu Ionescu – schiţă de portret
Intelectual de reală deschidere
conceptuală, comparatist cu viziune
amplă şi eseist subtil, Gelu Ionescu
este un „critic de idei, spirit analitic
şi speculativ, eseist subtil, interpret
Iulian BOLDEA ingenios al unor capodopere”
(Mircea Zaciu). În Romanul lecturii
(1976) Gelu Ionescu explorează modelul epic proteic al
romanului, dar şi impactul masiv pe care acesta l-a avut
asupra sensibilităţii contemporane, sugerând existenţa unei
viziuni romaneşti, a unei tentaţii a romanului, mai mult sau
mai puţin revelatoare, şi chiar a unei “mitologii” sugestive ce
a influenţat profund literatura modernă. În măsura în care e
interesat în mod aproape exclusiv de tramă, de subiect, de
avatarurile actanţilor, cititorul de romane „epicizează orice
lectură”, alterând, în procesul receptării, „însăşi substanţa şi
structura” unor texte de diferite genuri. A doua carte a lui
Gelu Ionescu, Orizontul traducerii (1981, ed. a II-a, 2004),
circumscrie domeniul lecturii prin grila traducerii. Într-o
amplă introducere (Câteva repere), criticul se referă la
“locul şi rolul traducerilor într-o literatură”, vorbind “despre
valoarea şi funcţia lor literară în cadrul unei literaturi”.
Dincolo de clarificările teoretice necesare, realizate mai
ales prin grila teoriei receptării a lui Jauss, criticul insistă
asupra funcţiei şi finalităţilor traducerii. Nu lipsesc din carte
accentele polemice, cu atât mai binevenite cu cât statutul

traducerii e perceput îndeobște ca fiind unul ingrat. Gelu
Ionescu realizează, în fapt, conexiunea între „istoria operelor
şi curentelor” şi „istoria lecturii”, subliniind rolul traducerilor
(alături de operele originale) în configurarea orizontului de
aşteptare.
În Anatomia unei negaţii (1991), criticul investighează
aspecte ale activităţii literare a lui Eugen Ionescu dintre
anii 1926 şi 1940. Investigaţia e meticuloasă, minuţios
documentată, inconturnabilă. Criticul subliniază faptul
că opera lui Eugen Ionescu are „un profund /.../ caracter
autobiografic şi confesiv”, astfel încât „critica, poezia, proza,
pamfletul, eseul nu erau altceva decât oglindiri, fragmente
ale unui jurnal”. Ipoteza lui Gelu Ionescu, aceea că „scrierile
româneşti” nu sunt decât „dilatări ale unui jurnal” este ferm
şi minuţios demonstrată. Substanţa autobiografică a operei
eugenionesciene este grefată pe o concepţie autenticistă,
din care rezultă ideea că literatura nu e decât „o tehnică,
o convenţie, ceva acceptat, general, uniformizant”. Criticul
reînvie, în paginile sale dense, substanţiale sub raportul
informaţiei, sobre şi echilibrate, contextul literar al epocii,
circumscriind, cu intuiţie și rigoare, operele ionesciene în
cadrul curentului de idei care a marcat tinereţea scriitorului.
Mizând pe ideea continuităţii de atitudine şi stil, criticul
semnalează constantele personalităţii lui Eugen Ionescu
(“obstinaţia perpetuă de a fi un dizident, incapacitatea
structurală de a adera la o mişcare, la un curent sau la orice

altă formă de constrângere, liber acceptată sau impusă”),
considerând literatura de început a viitorului mare
dramaturg mai ales din perspectiva dimensiunii sale de
document al unui temperament artistic.
Cărțile de aspect autobiografic ale lui Gelu Ionescu
(Copacul din câmpie, reluată, cu modificări şi adăugiri, în
Covorul cu scorpioni) sunt revelatoare pentru însușirile sale
de memorialist sensibil atras de freamătul timpului revolut,
de reculul memoriei în trecut, de abstragerea conștiinței
în fața adevărului propriului destin. Cu toată încărcătura
afectivă ce se ghiceşte în spatele cuvintelor şi imaginilor,
autorul îşi asumă o frazare directă, un ton al evidenţei
nemediate şi al sugestivităţii adevărului spus dintr-o dată,
fără ocol sau nuanţă falsificatoare. E vorba, cum s-a observat,
de o „miză a exactităţii, urmărită cu orice risc” (Daniel
Cristea-Enache), care pune între paranteze orice exces de
afectivitate. Saturat de informaţie, „îmbătat de esenţe (…),
cărturar ultrasensibil” (Gh. Grigurcu), posesor al unei scriituri
ce refuză cu fermitate emfaza sau imprecizia, cultivând,
totuşi, mobilitatea privirii şi deschiderea ideatică, Gelu
Ionescu e un critic literar care fascinează prin subtilitatea
notaţiilor şi prin performanţele speculative, prin sistematica
unei gândiri care, fără a abuza de taxonomii, de încadrări
categoriale, reuşeşte să construiască o viziune sistematică,
unitară, coerentă cu privire la operele sau autorii comentaţi.
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De vorbă cu sfinţii
de Dumitru-Mircea BUDA
Petru a împlinit 19 ani. Vede lumea altfel acum, mai chibzuit, mai pe de-a-ntregul. L-a băgat unchiu-său, Damian,
după ce a trecut bacalaureatul, la ziar. Singurul ziar din
Baia-Mare, ştiut şi citit de mai toată lumea, tipărit cu cerneluri care dimineaţa devreme-s încă fluide pe colile tari,
se iau pe degete dacă nu eşti atent când dai foaia, îţi lasă
o pată de mărimea unui bănuţ pe amprenta arătătorului.
O pată în magenta, de care greu te mai lepezi, poate spre
seară şi numai cu sodă, încât degetul ţi se boţeşte, curat,
şi zgârie, fără să vrei, cearşaful pernei când adormi. Petru
a fost copist, la-nceput. Scria elegant caligrafic, înflorind
întotdeauna cu peniţa prima literă de paragraf. Uneori îi părea rău că articolele ajungeau în ziar cu litere de
maşină, cu acele caractere înghesuite sau lăbărţate, după
dimensiunile coloanei. Stătea şi se gândea că, aşa, toate
materialele publicate par la fel, că nu le diferenţiază, când
treci cu ochiul peste ele, decât titlurile ori aşezarea pe
coala de hârtie. Să fie scrise de mână, de fiecare redactor,
ai ştii imediat ale cui sunt, ce le-a pricinuit, dacă s-au scris
în birou ori pe fugă, în tren ori în automobil, la întoarcere de la evenimente. Până la urmă, s-a obişnuit cu fatalitatea asta: copiate frumos, corectate, aliniate, textele
trecute prin mâna lui, prin arătătorul lui, erau inevitabil
răstignite în litere de tipar şi imprimate pe gigantice plăci
tipografice. Noaptea pătimeau, în purgatoriul maşinii
tipografice şi dimineaţa le regăsea, impecabil uniformizate, cu titlurile de-o şchioapă sau înghesuite pe margini,
în chenare ori în subsolul paginii – toate organic legate
acum în corpul cel nou – nou-născut, al ediţiei curente,
al ediţiei de azi. Un Azi pe care el îl ştia, într-un fel, pe de
rost, încă de când pentru ceilalţi era Mâine.
După alegeri, Petru a început să aibă mai mult timp pentru el însuşi. Se plimba prin oraş, mergea la teatru, stătea
la taclale în cofetărie. Începuse acum să fumeze, mai întâi
fără filtru, apoi ţigarete mai scumpe, cu filtru şi inel aurit pe care-l simţea cu un fel de mândrie şi linişte între
degetele mâinii când trăgea fumul. La ziar lucra tot mai
puţin. Nu mai era atât de mult de scris, arhiva nu prea
se mai ţinea, articolele veneau gata scrise, de nu gata
bătute la maşină. Noua formă a ziarului, cu alt titlu şi altă
aşezare, chiar cu nume noi de redactori, venise direct pe
placă, încât în acea zi Petru a cules la maşină doar nişte
anunţuri de mică publicitate. Tot în ziua aceea, Petru a
împlinit 19 ani. Voia să dea la Litere, în Cluj, aşa că s-a pus
pe drum şi-a mers la un văr de-al doilea, student deja,
ce locuia cu chirie într-o mansardă de pe strada Donat.
Clujul fremăta de lume – lume nouă, i s-a părut lui Petru, ce s-a plimbat de la gară până la prietenul lui. Până
târziu, au povestit despre Universitate, despre profesori.
De unii auzise şi Petru, de Lucian Blaga, de exemplu. Pe
la 10 seara au mai venit 3 prieteni de-ai vărului, au adus
două pachete de cărţi, legate cu sfoară şi o sticlă de rom.
Au băut, au mâncat cabanoşi cu muştar iute şi-apoi nişte
cornuri cu magiun. Dimineaţa la 5 Petru a plecat spre
Baia-Mare, frânt de oboseală dar încântat. Clujul era o
metropolă adevărată, iluminat electric pe bulevardele
largi, străbătute de automobile rapide, silenţioase. Mai
ales maşini negre, cu numere noi, cu roţi de rezervă noi,
unele ascunse în caroserie, aşa cum Petru mai văzuse nu-

mai în fotografii.
Când s-a întors la ziar a aflat că postul pe care lucra se
desfiinţase. Nu mai era nevoie de copist – etapa aceea
intermediară a textelor fusese eliminată, se produsese
o modernizare rapidă. Se scria direct la maşină acum,
doar că pentru moment maşinile de scris fuseseră luate
pentru un control. Bătea vântul prin redacţie, iar maşina
tipografică era în revizie. Noul director i-a spus, scurt, că
i s-a analizat, reevaluat, îşi aducea el aminte cuvântul
acesta, dosarul. Se pare că existau unele probleme dar, în
fine, putea intra în distribuţie. Urma să vândă ziare, peste
vară, la unul din punctele de distribuţie din oraş. Petru
era mulţumit. Oricum, voia să înveţe pentru Admitere la
Universitate, noua atribuţiune venise cum nu se putea
mai bine.
Seara aceea a fost prima când n-a mai trebuit să-şi
boţească palmele cu sodă înainte de-a se culca. Degetele îi erau curate, unghiile la fel. Numai un vag miros de
cerneluri îi persista în haine, un miros acrişor,hipnotic,
pe care abia acum începuse să-l simtă mai bine, să-l
recunoască. A citit, în pat, ediţia zilei. Comuniştii schimbau toate conducerile, restructurau departamente în
fiecare domeniu. Se descopereau trădători, elemente
duşmănoase, retrograde. Câţiva politicieni despre care
se vorbea de bine anul trecut erau acum deconspiraţi.
Petru era nedumerit – în Baia Mare, profesorul lui de Istorie fusese dat în vileag ca trădător de neam, acuzat de
spionaj şi acum un articol îi descria procesul. Sentinţa,
munca silnică pe viaţă, părea, în retorica bombastică a
articolului, să fie nimica-toată faţă de păcatele dovedite
ale profesorului. Se subînţelegea că merita cel puţin executat public, că e un infractor periculos. Petru începu
să simtă teamă, acolo, în aşternut, şi privi pe fereastră.
Se temea că astfel de trădători, de duşmani, pregătiţi
să înfăptuiască cele mai abominabile crime morale, s-ar
putea ascunde oriunde între cunoscuţi, în vecini, în colegi. Nimic nu i se mai părea sigur, de încredere. Ziarul
vorbea despre omul nou, despre clasa muncitoare, despre ţeluri măreţe. Astfel de vorbe îi înflăcărau pentru o
clipă imaginaţia. Aşa cum era prezentat, Petru simţi că
şi-ar fi dorit să cunoască un comunist dintr-acela, un
revoluţionar, un luptător. Un om al viitorului, onest, curat ca lacrima, avid să înveţe şi să descopere, să inoveze
totul. Şi-l imagina tânăr, nespus de tânăr şi cu chipul
fratelui lui mai mare, plecat în Franţa cu 4 ani în urmă.
Un tânăr cu privire vizionară, cu voce caldă dar fermă,
purtând cravată, pelerină şi pălărie. Bătându-l pe umăr.
Uşa odăii lui Petru s-a deschis atunci uşor – era tatăl lui,
care îl întreba dacă mâncase de cină. Petru răspunse că
da, nu îi e foame şi se gândi o clipă dacă mai avea rost
să-i povestească despre ziar, despre postul lui desfiinţat,
despre punctul de distribuţie unde urma să se mute ca
vânzător. Se hotărî într-o clipă că era mai bine să lase pe
mâine. Stinse lampa şi îi ură tatălui noapte bună.
O COMUNIUNE
Restul poveştii lui Petru Damian, absolvent de liceu,
funcţionar la ziar sub redacţia burgheză, cu bunici ma-

terni chiaburi, un frate fugit în Occident şi prieteni printre elementele reacţionare din mediul studenţesc clujean
(alături de care conspiră împotriva siguranţei statului,
făcând afirmaţii grave şi răsfoind cărţi interzise) – ei bine
restul poveştii lui se află, comprimat, undeva în lumea
browniană de imagini, obiecte şi documente, de spaţii
carcerale în care se deschid infinităţi, din Muzeul Memorial Sighet. Un Muzeu despre care se ştie că e construit în
interiorul intact al unei închisori (celebră prin atrocitate
în anii de persecuţie a românilor neconvenabili regimului
comunist instaurat în 1947.) Ceea ce nu se ştie – cel puţin
până când ajungi să îl străbaţi la picior – e că Memorialul
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighet este
viu, mai viu decât ar putea să fie un spaţiu expoziţional
în vremurile postmoderne de astăzi. Poate că aspectul
acesta vivid, pulsaţia aceasta de viaţă autentică, e miza
pe care au jucat arhitecţii muzeului – Ana Blandiana şi
Fundaţia Academia Civică. Pentru cine se îndoieşte că
textul scris, documentul, scanat şi montat într-un cadru
şi un unghi anume expus privirii, ar putea să nu aibă
suficientă forţă pentru a genera viaţă, pentru a o regenera de câte ori spaţiul acela e revizitat (ca în toate teoriile
recente ale interpretării şi receptării) – ei bine Memorialul din Sighet e contraargumentul infailibil. Iar acesta e
paradoxul superb al Memorialului: el nu mai e un spaţiu
al Morţii cu majusculă, al Terorii, ci al transcenderii acestora. Al transfigurării ororilor şi suferinţei. Într-un fel de
seninătate mistică, într-o sanctitate discretă, protectoare, românii care şi-au mistuit aici ambiţiile tinereţii,
speranţele, bucuriile simple ori planurile măreţe – sunt
prezenţi aici nu numai holografic, virtual, ci în toată
splendoarea martiriului lor. Memorialul e viu pentru că
tribulaţiile care vibrează în ziduri, în uşile negre de lemn,
cu vizor şi răsteluri, în gratii, nu au fost în van. Pentru că
Răstignirilor de aici le urmează un şir neîntrerupt, o salvă
interminabilă de Învieri.
Memorialul din Sighet freamătă de oameni. Oameni de
azi, turişti, extrem de mulţi tineri (unii născuţi în preajma
sau după Revoluţie). Români, mai ales români. Ei înşişi
par să se lase, aici, vizitaţi de Muzeu. Fiinţele lor se expun, o dată intrate, se lasă cercetate de românii ca Petru
Damian, insul acela ficţional, poate, prozaic, lângă care
am trăit, mai sus, preţ de câteva paragrafe. Poate că se
realizează, în fond, poate că e posibilă o comuniune.
Petru Damian a rămas, în Sighet, într-o fotografie tip
buletin, din holul de intrare, una din miile de fotografii
ce acoperă complet holul acela pe care orizontala privirii descoperă o superbă declaraţie de dragoste făcută
Libertăţii. În marile limbi ale pământului. Poate a mai
rămas în note informative, în celulele expoziţionale
dedicate persecuţiei presei, intelectualilor, poate numele lui e în vreun arbore genealogic din sala dedicată
colectivizării. Poate figurează undeva pe cartoanele din
odioasa cameră a reeducării. Cine ştie dacă unele din versurile din celula poeţilor carcerali, versuri care se întind
ca falangele pe plafon, nu le-a scrijelit el în cărămida
peretului ori le-a bătut în cod Morse spre alţii. În celulele
acestea înspăimântătoare românii de astăzi plâng. Plâng
aşa cum nu i-am văzut plângând, eu, cel puţin, niciodată.

„Drum spre viaţă” sau „Mai multe romane într-unul singur”
de Alexandra MUSCĂ
Autorul romanului, Ilie Şandru, s-a născut în 22 martie 1935 într-un sat ascuns între dealuri, împodobite cu păduri întinse, Săcalu de Pădure, aflat la vreo 15 km de Reghin, spre nord,
sub Călimani.
Părinţii lui au fost ţărani, câştigându-şi existenţa lor şi a familiei din munca câmpului;
despre viaţa truditorilor pământului, despre ţăranul român scrie atât de frumos în romanul
„Drum spre viaţă”, roman ce se citeşte cu plăcere, roman din care poţi afla foarte multe
informaţii despre Ardeal, despre trecutul istoric şi zbuciumat al acestor locuri legendare.
Ilie Şandru, publicist şi istoric, prezintă o operă literară vastă: „ Sub cumpăna veacului”,
„Oameni şi locuri din Călimani”, „O stafie bântuie prin Ardeal”, „O victimă a extremismului
maghiar” şi altele.
Romanul este structurat într-o manieră cronologică, începând cu „Vechi amintiri” şi încheindu-se cu epilogul „După douăzeci de ani”. Este un roman ce poate fi încadrat în şirul
romanelor istorice, deoarece cuprinde numeroase pagini din istoria neamului nostru. Autorul
ne dezvăluie că după 4 clase făcute în timpul ocupaţiei hortyste asupra Ardealului de nord,
Mihai Silion, personajul principal, nu ştia nici ungureşte, dar nici româneşte! Limba maghiară
o învăţa cântând, „dar nu prea ştia ce cântă”.
De asemenea, este romanul devenirii unui personaj, căci acţiunea gravitează în jurul lui
Mihăiţă, ce se dezvoltă sub ochii cititorului, din copilărie până la pragul maturităţii. „Cei dintâi
paşi pe care Mihai Silion - Mihăiţă - cum era strigat de ai săi şi de ceilalţi copii, prietenii lui de
joacă – i-a făcut spre lume, descoperind-o cu privirile sale nevinovate de copil, s-au aflat sub
semnul tăcerii. Adică al necuvintelor. Era mut, ca toţi muţii. Mut, ca o lebădă, precum Lucian
Blaga. Avea patru ani, iar el încă nu slobozise nici un cuvânt dinăuntrul fiinţei sale. Părinţilor şi

bunicilor le era sufletul negru de supărare, îngroziţi la gândul că singurul băiat al familiei, cel
ce urma să devină moştenitorul averii (...) era mut.”
E romanul familiei, autorul portretizând membrii familiei personajului principal, dar este
în acelaşi timp şi un roman de dragoste, căci paginile în care sunt prezentate idilele tinerilor
flăcăi, nu pot fi trecute uşor cu vederea.
Este un roman al tradiţiilor şi al obiceiurilor... hora, şezătoarea, nunta, inmormântarea fiind evenimentele ce antrenează lumea satului.
Nu în ultimul rând, este romanul în care vedem viaţa dascălului de odinioară, unde „şcoala
era şcoala, orele erau ore.”
La absolvirea şcolii pedagogice, Mihai Silion şi colegii săi, porneau în viaţă plini de avânt,
puşi pe fapte mari, gata să mute munţii din loc şi să se ia de piept cu balaurii. Interesant este
momentul când abia ajuns la post, ca învăţător, a avut ocazia să se întâlnească cu un „balaur”,
dar nu din cei cu şapte capete, ci unul care avea două picioare, un singur cap şi-o singură
gură, însă, făcea cu ea un scandal grozav, fiindcă era „tovarăşul secretar de partid de la raion”.
Nefiind impresionat de acest lucru, neştiind multe lucruri despre sarcinile ce erau trasate pe
linie de partid, tânărul învăţător l-a dat afară din şcoală. Nu după mult timp, acesta a fost
mutat disciplinar într-o localitate undeva în creierii munţilor, la 1000 de metri altitudine. Acea
localitate, în vremea aceea, era un fel de exil pentru cei indisciplinaţi, printre care se afla şi
Mihai Silion, eroul nostru.
Şirul întâmplărilor din roman nu se opreşte aici. Despre celelalte veţi afla doar citind romanul „Drum spre viaţă” apărut la Editura Ardealul din Tg. Mureș, în anul 2007.
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POEME de KOCSIS FRANCISKO
Cântec de dincolo
Nu mai ştiu sau am uitat cine eşti, fredonezi calmă,
poate doar în amintirea mea melodia însoţeşte intrarea în somn,
acum mi-ar prinde bine un curs de calificare de scriere şi desen
cu cerneală simpatică, să te pot înfăţişa în feluri ascunse, declin
orice tentaţii represive şi ascult numai ritmul
leneş cu care frânezi graba mea de a ajunge nu ştiu unde
şi nu ştiu de ce,
totul s-a mai întâmplat cândva, poate nu cu mine,
cu cineva dinaintea mea, care puteam să fiu chiar eu
într-o altă ipostază, care-şi aminteşte de un cântec
cu ritm domol ascultat înainte de a cădea în somn,
somn greu, după care amintirile nu mai revin niciodată,
doar uneori o stranie străfulgerare îţi redeşteaptă
imagini şi sonorităţi pe care nu-ţi aminteşti să le fi trăit, deşi le recunoşti,
n-am nici o problemă cu simţurile, sunt sănătos în toate felurile,
senin şi calm ca o dimineaţă de basm,
cine cere dovezi are probleme cu adevărat grave,
ascult liniştit, nu mă îngrijorează că-n lumea reală
nimeni nu te-aude şi doar mie-mi eşti fantasmă,
tu fredonezi în continuare, exişti, existăm.

Al doilea crucificat – duhul
Vei înţelege că răstignirea va fi pentru totdeauna o problemă de conştiinţă –
nu te vei aştepta să răsară în prejma ta o cohortă de apostoli
care să se ofere să-ţi ia locul, să se sacrifice alături de tine
ori să-ţi soarbă cuvintele ca pe nişte învăţături
întemeietoare de religie, deşi asta vor face cu o ciudată fervoare –
de acolo înainte sentimentul de abandon nu te va mai răscoli,
nu te va mai intriga unicitatea fiinţei
şi nu vei avea nevoie de miracole care legitimează un statut aparte
şi inuman în fond,
nu vei avea un prieten pe care să-l îngrozească în zori
cântatul cocoşilor, să-l umilească propria personalitate dublă
în faţa cunoscuţilor şi necunoscuţilor
şi nu te vei vedea nevoit să convingi pe nimeni că eşti tu însuţi
nici după ce vei fi repetat şi tu
într-o limbă necunoscută Eli, Eli Lama Sabactani
şi le vei traduce tuturor înţelesul disperării
care te cuprinde în faţa inevitabilului numit în chipuri diferite
destin, fatalitate, soartă, ursită, dat sau blestem, cum mai numesc unii
descântecele pe care babele pretind că le mai cunosc
şi care sună identic de straniu şi de neînţeles pentru ei;
nu vei lăsa un chip imprimat într-o pânză
pentru că nici un chip lăuntric nu poate fi redat prin culoare
ori copiat prin mulaj sau conturat de aburii denşi
ai respiraţiei revenirii la viaţă după violenta sincopă
a călătoriei într-o lume alternativă al cărei nume nu stârneşte
o cascadă de imagini în mintea celor săraci cu duhul,
dar buni la suflet până la risipirea de sine,
mai merituoşi de aceea decât cei ce-ncearcă să răzbată cu viclenia minţii
până dincolo de hotarul pe care-l deschizi în inimă
cu promisiunea unei salvări miraculos de reale
în absolutul fără fisuri al cuvântului MEU;
după cruzimea de ţinut minte de toate seminţiile şi de mine însumi
mai dureros decât de oricine,
nici TU nu vei putea da exemple mărunte celor dispuşi să uite grăbit
crezând că se poate fugi de tine însuţi ca de pe-o mare dezlănţuită
ori un pământ plutind pe lavă, înainte de a se fi gândit
la locul unde s-ar putea opri să-şi liniştească sufletul răvăşit,
vei fi cu ei peste tot, vei fi lumina de dinlăuntru
ca semn că niciodată nu se pot schimba într-atât
încât să nu-i mai recunoaştem la întoarcere,
că nu se vor putea îndepărta niciodată într-atât
încât să evadeze din legea lumii pe care am creat-o –
vei fi răstignit în fiecare conştiinţă şi nu-ţi promit
că vei învia în fiecare.

Pastel vesperal
Smog şi miros de tei la începutul verii, în pragul amurgului
vântul joacă bandy cu ferestrele deschise, vibraţia sticlelor lovite
concurează clopotele mai acute cu două octave
pe direcţia curenţilor care anunţă o înserare neliniştită,
pietricele albe strălucesc în soarele pieziş
ca smalţul sănătos pe dinţii unui zeu,
liniştea din preajma unui cântec de pasăre
continuă cântecul încă multă vreme după ce el s-a întrerupt;
o libelulă cu mărgele vii, puncte albastre, pete verzi şi roşii
şi praf de aur caută grăbită o ascunzătoare prin desişul vegetal
de pe malul firului de apă, ca o torpilă vine din urmă un lăstun
cu cămaşă de brocart şi plisc ucigător,

nu şi-a dorit nici ea să trăiască într-o lume în care scopul scuză mijloacele
şi impune nevoia de a rămâne prea des tăcut, prudent, pitit
ori zăbrelit în mici fortăreţe de apărare
în care răspunderea se transferă pe generaţia nouă
în condiţii neschimbate –
cine decide are socoteli mult mai vaste,
tot ceea ce ochiul constată nu-i decât cantitatea neglijabilă
dintr-o ecuaţie în care planete întregi au fost lăsate la rest
de praf, asteroizi, gheaţă –
cât să conteze-atunci o gâză, un lăstun, o viaţă.

Octombrie 2009 – În toiul nopţii
Dezorientat, rătăcit în locuri sordide din care
pe orice lungime de undă strigi, plângi, simţi, disperi
sau implori nu te-aude nimeni şi nu zăreşte semnele
pe care le-ai aşezat la toate răspântiile
dorinţei tale de a te smulge din această întâmplare abrazivă,
împletire de solitudine şi amintiri din nopţi prelungi
în care îmi tot imaginez strategii de plecare
din peisajul puternic reliefat de imaginea dezolării –
ţintuit în coordonatele fixe de torsiune a luminii,
cine se gândeşte la mine oprit între două puncte,
nici aici, nici dincolo, în locul unde încearcă se se-adune
din neant dezintegratele stele, cine îmi ţine imaginaţia captivă
într-un regat de simboluri stilizate după reguli ezoterice,
aşezate într-un scut heraldic mai întins decât privirea,
o, ce realitate insolită mă înconjoară
la capătul acestei veri cu peisaje splendide
ce se pregătesc să intre-n vremea declinului lor,
ce frumuseţi necruţătoare luminează toiul nopţii
cu un torent de wolfram incandescent,
descifrez mize grave pe chipuri cadaverice, întoarcerile târzii
trădează conflicte aproape insuportabile,
se vede de departe tragicul domestic
înecat într-un pahar de alcool la barul de noapte,
ca într-o temniţă m-am zidit şi eu în nopţile lucrătoare
şi zadarnic strig, nu mă mai aud nici eu,
într-atât de mult m-am îndepărtat ca Urashima Taro
de ţărmul vremii sale când
s-a lăsat ademenit pe tărâmul magic din care
nu s-a mai întors cum şi unde a fost.
Visul poate fi refugiu,
dar nu şi adăpost.

Dar
Mi-am bătut capul ce să-ţi dăruiesc,
să fie cu totul altfel, mai insolit decât
orice dar de care ai auzit sau ţi-ai imaginat
că l-ai putea primi;
cel mai mult mi-ar fi plăcut să-ţi trimit o mierlă,
dar asta ar însemna s-o despart, imaginându-mi
cum am putea fi noi, de aceea îţi trimit
numai cântecul ei matinal înregistrat pe un disc,
tonuri acute întrerupte de tăceri
ca dialogurile noastre calme la cafeaua de prânz;
ştiu că nu te-ai aştepta la aşa ceva din partea mea
şi i-ai da drumul imediat, după ce i-ai trece
degetul arătător peste creastă şi i-ai cere iertare,
deşi ştii că n-ar înţelege limba în care-i vorbeşti
şi ar fi aşa de speriată că ar putea să-i crape inima
chiar în mâinile tale;
în clipa asta îmi vine-n minte puiul de lăstun
ce s-a aventurat prea devreme să plece din cuib
şi s-a prăbuşit pe drum chiar în faţa mea,
l-am ridicat şi cu atâta spaimă şi-a-ncleştat ghearele fragile
în degetul meu că n-am putut să i le desprindem nici după un ceas,
zadarnic am încercat să-i umezim ciocul,
zadarnic i-am prins muşte, cum să înţeleagă
că nişte fiinţe atât de uriaşe nu vor s-o mănânce,
că vor să salveze ceva atât de insignifiant pentru lume;
şi ştiu că nu-ţi doreşti un dar chiar atât de ieşit din comun,
care ţi-ar pune vreo trei noduri în gât
şi un pumnal de emoţie în coşul pieptului – cine
reuşeşte asta, cu certitudine va fi pomenit la toate
zilele tale de naştere, cel puţin în gând –,
tocmai de aceea vreau să-ţi fac cel mai neaşteptat dar,
să-mi câştig locul acela din care nimeni nu va putea
să mă dea vreodată la o parte
nici dacă ţi-ar aduce la picioare insulele Bahamas
într-o perlă prin care poţi ieşi direct pe plajă,
poţi călca direct în spuma valului de mare.
(grupaj de versuri preluat din volumul “Melancolii în formă continuată” aflat sub tipar la Editura Ardealul)
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MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Pericolul modei în Târgu-Mureşul interbelic
de Angela Măgheruşan Precup (angelaprecup@yahoo.com)
de ciudă când vă va vedea, şi dacă-ţi vinzi
vaca, nu o da pe cizme – ci o pune în banca
cooperativei.”1
La scurt timp, primul ziar românesc din Reghin, Glasul poporului, continua
argumentaţia pe marginea înlocuirii portului tradiţional cu ţinutele moderne: ,,Azi nu
le mai găseşti decât în căsuţele modeste,
căci «moda» şi-a făcut loc şi la sate. Fetele
nu mai poartă rochii şi cătrinţe ţesute de
mâinile lor ci caută fel de fel de zdrenţe în
prăvăliile străine, ca să se împodobească duCunoscut în prima parte a secolului trecut ca un oraş închis şi conservator, Târgu
Mureşul a transpus această atitudine şi în
paginile presei sale. În micul târg de pe
Mureş apariţia presei în limba română a
întârziat până în 1920, aşa încât circulaţia
noutăţii şi a modernităţii a căzut aici în
seama celorlalte publicaţii româneşti care
apăreau în restul Transilvaniei. Ca urmare,
debutul jurnalistic al Târgu-Mureşului în limba română s-a produs firesc într-un registru
tradiţionalist, în care creşterea culturală a elementului românesc după 1918 se baza pe
conservarea valorilor naţionale autentice şi
pe respingerea împrumuturilor străine, considerate destabilizatoare.
În plan estetic, această viziune a elitei culturale însemna respingerea ,,râzelor” străine
care furau locul portului tradiţional, iar în
plan social, condamnarea emancipării femeii în numele conservării valorilor familiei
tradiţionale. Şi cum pătura intelectualităţii
româneşti locale îi includea şi pe ziarişti, vocea publicaţiilor oraşului condamna moda
la unison, aducând rând pe rând argumente
morale, financiare sau culturale.
Astfel, în timp ce marile ziare din capitală
aveau deja o rubrică a femeii care ocazional devenea şi rubrică de modă, la Târgu
Mureş reticenţa târgului provincial răzbătea
încă din paginile primului ziar românesc al
oraşului, Ogorul (1920) care publica la debut
o pledoarie a opincii şi a portului popular
autentic, ca simboluri opuse modernităţii
degeneratoare: ,,Nu cumpăraţi nimic, dar
nimic de la oraş. Puneţi nevestele şi fetele să
ţese, să toarcă, să coasă, căci nu-i mai frumos
nimic ca portul românesc. Purtaţi opinci,
căci opinca-i talpa ţării, aceea ne-a susţinut
2000 de ani, împletiţi pălării de paie, faceţivă cuşme de miel, bondiţe şi cojoace de
oaie, şi lăsaţi pe jupânul negustor să crepe

împrăştiată, căci servitoarea-şi face singură
de cap, căci cocoana nu se poate deplasa
de la oglindă… […] Tuns, ras, frezat… la
femei nu înseamnă emancipaţie, progres ci
decadenţă!... Să ne ferim neamul de dezastrul ce-l ameninţă!”4
Reacţia publicului, tot mai interesat
de serviciile de modă şi înfrumuseţare,
arăta însă cu totul altceva. Iar numeroasele
anunţuri publicitare de profil dovedesc faptul că oferta locală de astfel de servicii era
foarte dezvoltată.
Glasul poporului (1923) – ,,În salonul de
mode englez-francez se execută prompt
şi eftin cele mai frumoase costume pentru
dame şi fetiţe. Comenzile sunt pentru a se
face în atelierul de croitorie al doamnei
Ioan Weinberger, strada Magazinului nr. 13
Reghin.”5
Mureşul (1923) – ,,The Turul Shoe. Cele
mai bune şi eftine ghete. Cele mai noi forme!
Locul de desfacere al fabricei: Târgu Mureş,
str. Călăraşilor 5.”6
Astra (1926) – ,,Mode de Paris. Piaţa Regele Ferdinand 41 (palatul Mestitz). Cel mai
mare şi bine asortat cu haine gata pentru
dame, domni şi copii. Exclusiv modele Paris,
Viena. Asortiment bogat în tot felul de stofe
străine.”7

mineca ca nişte papagali, purtând hainele
ţesute în casă doar la câmp. Aşa şi feciorii.
În loc de sumane de lână cumpără râze de
strofă în prăvălii, cari nu ţin nici căldură şi nu
sunt nici trainice. […] Nu se lasă mai pe jos
nici cu încălţămintea. Fetele poartă în loc de
cizme ghete de jevrou, sau lac, piele galbină
etc. şi ciorapi de mătasă sau floor, nu se mai
trudesc să-şi facă ciorapi şi mănuşi de fir de
lână de casă, căci nu mai sunt moderne…”2
Iar în timp ce capitala considera că
,,un ziar de modă e menit să dea femeii o
ocupaţiune folositoare şi inteligentă”3, la
Târgu Mureş moda era dezbătută în presă
ca o adevărată chestiune de moralitate:
,,Este adevărat că au dreptul şi femeile să
facă ce vreau, se pot tunde, se pot rade, se
pot şi murui pe faţă cu orice misleacuri, însă
asta este în detrimentul căsniciei. Vedem zilnic că în casa în care a intrat această boală,
mama rumenită şi pudrată, tunsă şi rasă, copiii sunt zdrenţăroşi şi nespălaţi, bucătăria

Ţiganul
de Nelu MĂRGINEAN
Picură păreri de rău, doruri grele şi dorinţe neîmplinite din acordeonul prietenului meu ţiganul. Cântă cu patos, cu
deznădejde aproape... Când cântă, nimeni nu-l poate face să privească în altă parte decât în golul dinaintea ochilor lui galbeni. Şi ştie toate cântecele din lume... Dar mai ales cântă cu dăruire ˝Lili Marlene˝, cântecul de suflet al soldaţilor germani.
Paradoxal, cântă cu pasiune un cântec preferat de cei care i-au măcelărit neamul.
Mi-a povestit odată cum a fost atunci în ´41 când a fost deportat şi el, copil fiind, împreună cu toată familia lui, cu ˝toată
şatra˝, cum spunea el. ˝Până la Gurile Bugului ne-a dus Antonescu şi nemţii şi ne-au lăsat acolo în frig şi-n foamete... Mureau
ca muştele săracii ai noştri. De mine s-a-ndurat Dumnezeu şi m-a cruţat, şi bine-a făcut el drăguţu´, că uite, acum are cine să
vă cânte...˝, spunea ţiganul meu râzând cu toată gura, dezvelindu-şi dinţii rari, galbeni şi lungi, lăsând să i se vadă şi o parte
din gingiile-i vineţii.
Barba lui pare tot timpul nerasă de 3-4 zile, pielea obrazului e de un galben închis, tăbăcită de vreme şi plină de riduri ca
o Sahară în miniatură. Şi cântă ca nimeni altul ˝Lili Marlene˝
Mi-a spus că nu-i urăşte pe cei care l-au lăsat orfan, mi-a spus că el a crescut cum a putut şi că, odată ce a-nvăţat să
cânte la acordeon şi să fumeze din lulea, nimic n-a mai contat. Am discutat de multe ori despre muzică şi despre meşteşugul
cântatului la acordeon şi chiar m-a învăţat şi pe mine câte ceva din tainele instrumentului lui. Se bucură tare când mă vede...
De fapt ne bucuram amândoi.
O singură dată am crezut că s-a suparat şi că niciodată nu va mai sta la taclale cu mine. S-a-ntâmplat atunci când am
făcut prostia să-l întreb dac-a iubit vreodată o femeie şi dac-a fost iubit. M-a privit lung cu ochii lui galbeni, pielea feţei
i-a devenit mai pământie şi mai zbârcită şi i-am văzut o clipă muşchii maxilarelor jucându-i sub piele... Pe urmă mi-a spus
răstit că asta chiar nu-i treaba mea şi că el nu crede în miracolul iubirii şi că dacă omenirea nu poate să dăinuie decât prin
împreunarea bărbatului cu femeia atunci, din partea lui, omenirea poate să piară. Şi a mai spus că frumuseţea femeii e doar
în mintea noastră şi că el se simte fericit că şi-a dat seama demult de asta şi poate să treacă pe lângă femeie ca pe lângă un
gard dărăpănat. Şi-a săltat apoi acordeonul în spate şi a plecat fără să mai spună ceva, parcă mai bătrân şi mai gârbovit. N-am
mai avut nicio îndoială. Era limpede că ţiganul meu a iubit odată mult de tot, a iubit poate peste puteri şi nu a fost răsplătit la
rândul lui cu iubire... Şi nu a mai vrut s-audă apoi de dragoste, a pus un văl negru peste tot trecutul lui de iubire.
Când l-am reîntâlnit, părea că nici n-a discutat vreodata despre iubire şi am avut grijă să nu mai deschid nici eu discuţia.
Aş vrea însă să cunosc taina prietenului meu ţiganul. Dar poate nu-i o taină ci doar o poveste trista de iubire ca a multora
dintre noi.
Sărmanul ţigan... Sărmanii de noi...

Actualitatea (1929) – ,,Mode. Chic. Calitate. Magazin Central. Târgu Mureş. Piaţa
Regele Ferdinand nr. 7. Ciorapi, tricotaje,
mărunţişuri şi articole de mode.”8
Sămănătorul (1930) – ,,Atenţiune!
Trench-Cout-uri pentru bărbaţi, băieţi
şi copii. Mare magazin de ghete pentru
bărbaţi, dame şi copii. Cele mai noui stofe
de primăvară pentru dame şi domni. Pălării,
albituri şi articole de modă. Preţ de reclamă!
Firma Emil Frank, Reghin, croitorie proprie
pentru dame şi domni. Marfă garantată!”9
Glasul Mureşului (1936) – ,,Atenţie!
Croitoreasă româncă, venită de la Bucureşti,
doresc comenzi pentru lucru, cu preţ convenabil atât în familii cât şi acasă. Lucrez în
condiţii satisfăcătoare atât ca execuţie cât şi
ca preţ. Elena.”10
Glasul Mureşului (1937) – ,,Vopsitul
părului şi ondulaţii permanente cu apă şi
cu fierul, garantate pe 6 luni, fără de care
nu puteţi ajunge la frumuseţe, se execută
conştiincios în salonul NIZZA. Specialist şi
în spălatul părului. Piaţa Regele Ferdinand 9
(Apollo).”11
Controversele modei erau abia la început, ca şi ziarele care le găzduiau. Odată cu
progresul presei mureşene în cursul celui de
al doilea deceniu interbelic, tradiţionalismul
discursului jurnalistic local suferea unele
nuanţări, rămânând însă o caracteristică a
acestuia de-a lungul întregii perioade interbelice.

1. Ceva despre scumpete în Ogorul, Târgu-Mureş,
anul I, nr. 4, 24 noiembrie 1920, p. 3.
2. Observatorul, Moda la sate, în Glasul poporului,
Reghin, anul IV, nr. 33-34, 2 septembrie 1926, p. 3.
3. Cuvântul nostru, în Moda ilustrată, Bucureşti, anul
I, nr. 1, 20 septembrie 1897, p. 2.
4. Veteranul, Tuns, ras, frezat, în Glasul poporului,
Reghin, anul IV, nr. 33-34, 2 septembrie 1926, p. 3.
5. Publicitate, în Glasul poporului, Reghin, anul I,
nr. 6, 15 noiembrie 1923, p. 4.
6. Publicitate, în Mureşul, Târgu Mureş, anul II, nr.
43, 11 noiembrie 1923, p. 4.
7.Publicitate, în Astra, Târgu Mureş, anul I, nr. 1, 1
decembrie 1926, p. 3.
8. Publicitate, în Actualitatea, Târgu Mureş, anul II,
nr. 4-5, 12 ianuarie 1929, p. 4.
9. Publicitate, în Sămănătorul, Reghin, anul VI, nr.
4, 1 aprilie 1930, p. 2.
10. Publicitate, în Glasul Mureşului, Târgu Mureş,
anul III, nr. 48, 2 februarie 1936, p. 4.
11. Publicitate, în Glasul Mureşului, Târgu Mureş,
anul IV, nr. 96, p. 3.

S-a redeschis biblioteca
“Teleki-Bolyai”
Biblioteca
Teleki-Bolyai din
municipiul TîrguMureş, prima bibliotecă publică
din Transilvania,
înfiinţată de contele Teleki Samuel
a fost redeschisă
zilele acestea accesului public. În acest timp au fost finalizate şi lucrările
de restaurare. Biblioteca Teleki-Bolyai beneficiază acum şi
de un sistem de supraveghere modern, având în vedere
că de aici au dispărut de-a lungul anilor 538 de volume.
Acest fapt a avut drept consecinţă şi suspendarea accesului publicului din luna martie 2011 şi până acum.
Biblioteca Teleki-Bolyai a beneficiat de investiţii masive în ultimii 13 ani, însă primele investiţii au fost făcute în
anul 1993 de descendenţii familiei Teleki, prin fundaţia cu
acelaşi nume, deoarece, după cum declara Teleki Kalman,
biblioteca a fost lăsată prin testament de Teleki Samuel locuitorilor oraşului iar edificiul „nu este nici al familiei, nici
al bisericii”. Investiţiile în această clădire au fost continuate
de Consiliul Judeţean Mureş, din bugetul judeţului, dar şi
cu sprijin de la Ministerul Culturii şi Minis-terul Dezvoltării
Regionale şi Turismului.
Biblioteca Teleki-Bolyai deţine peste 200.000 de volume, din care peste 150.000 sunt manuscrise şi cărţi rare.
(A.M.G.)
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OAMENI ŞI MIŞCARE
de Nicolae STANCIU
“Îmi place ideea de schiţă, de neterminat, de interminabil. Din acest motiv lucrările mele au un aspect de schiţă. Ideea e ca lucrarea să nu fie ceva finit care să-l excludă pe privitor, ci să
fie ceva care “încă se întâmplă” în faţa privitorului, ceva pe care acesta poate să-l continue sau să-l lase aşa, după cum doreşte. Prin urmare privitorul poate stabili o relaţie mult mai personală
cu imaginea privită. E ca atunci când vezi un film care nu se termină cu o concluzie clară, definitivă, şi putem fiecare să ne imaginăm continuarea aşa cum vrem. De ce gândesc aşa? Fiindcă
îmi place ideea de curgere, de continuitate, de infinit. Îmi place să cred ca viaţa nu se termină atunci când murim fizic. Îmi place să cred că totul se poate continua aşa cum vrem, aşa cum
alegem. Asta cel puţin în imaginaţia noastră dacă nu şi în realitate.

Totuşi, în concluzie, cred că fiecare privitor trebuie să privească lucrările şi să se întrebe ce simte când le vede, şi nu să zică artistul ca e aşa sau invers. Nu e obligatoriu ca ideea iniţială
a artistului să coincidă cu cea a privitorului. La urma urmei arta e cea care trebuie să-l stimuleze pe privitor să gândească şi să simtă, şi nu ceea ce zice artistul sau criticul de artă. Ideile
exprimate teoretic au doar rolul de a ghida şi nu de a substitui gândirea fiecăruia dintre noi. Şi oricum ar fi, ceva din ideea artistului tot se transmite la final, oricât de diferită ar fi interpretarea
celui care priveşte.”

Străvechiul sat neolitic de la Giuluş
de Eugeniu NISTOR
Avansăm aici o ipoteză de lucru – formulată în baza
câtorva relicve arheologice, care, după toate datele de care
dispunem, par a data din neoliticul târziu – şi anume că: vatra actuală a satului Giuluş este ceva mai nouă, datând, după
toate probabilităţile, doar din evul mediu –, în schimb, la
doar un kilometru de sat, spre sud, pe o vale superbă, lângă
o colină misterioasă, cu păduri şi pajişti de jur-împrejur, ni se
dezvăluie străvechiul sat neolitic.
Aşadar, călătorul care urcă pe valea pârâului Sărata în
sus, după ce trece podul de la Morişcă, aflat în hotarele

fiind cultivată pe toate părţile ei până aproape de culme,
mai puţin pe sectorul sudic, unde se văd urmele unui tăpşan
amenajat special pentru a se ridica o construcţie, despre
care nu ştim, deocamdată, prea multe: să fi fost templu
păgân? aşezare întărită? casa vreunui şef de trib? Nu ştim
nimic! Dar cine ajunge în acest loc descoperă, fără nici un
efort, urme ale străvechii aşezări neolitice: cioburi de vase
din ceramică cenuşie şi ceramică roşie, arsă, risipite peste
tot, toarte de vase uriaşe şi „buze” ale acestora, unele ingenios decorate cu incizii fine, punctate, cu linii drepte, para-

numeşte Valea Judelui, “dăruită” mai sus, către Fânaţe şi
Tufele Judelui, şi cu o generoasă şi răcoroasă Fântână a Judelui... Toponimia este, în mod clar, de sorginte medievală,
judele fiind conducătorul obştilor săteşti vlahe/olahe, în
evul mediu timpuriu...
După toate datele de care dispunem, holomul de la
Giuluş poate fi „localizat”, la o primă evaluare, într-o felie temporală de circa 4000 de ani, dacă luăm în considerare impulsul iniţial, când triburile creatoare ale culturii
Cucuteni-Ariuşd s-au răspândit pe o vastă arie geografică,

Ogrei, lasă în urmă, pe stânga, rămăşiţele livezilor lui Vanchi,
cele atât de roditoare altădată, iar, ceva mai încolo, ajunge la
locul umbrit cândva cu sălcii scorburoase şi răchiţi, din locul
lui Ilea, unde venea maestrul Ion Vlasiu, în tinereţe, să caute
lemn potrivit pentru sculpturile lui... Apoi, continuându-şi
drumul pe firavul fir al apei, traversând satul copilăriei mele
printre cele două uliţi – Pălantul şi Coasta –, cam la vreun
kilometru de sat, către Subpădure, drumeţul ajunge într-un
loc misterios, unde o movilă de pământ se rotunjeşte frumos în cadru, părând a fi o formaţiune geologică naturală,

lele, sau ondulate, în forma simbolului spaţial „mioritic”,
dar şi bolovani de zgură sau bulgări de minereu de fier... E
vorba, după câte se pare, de un atelier de olărit, căruia i s-a
adăugat un cuptor pentru arderea oalelor de lut, iar, ulterior,
întreaga „bază” tehnologică fiind extinsă cu încă un atelier
de metalurgie... Nu e greu de presupus, analizând aceste
vestigii, că aici se suprapun mai multe straturi de locuire: de
la cele străvechi, neolitice, până la cele mai noi, datând din
evul mediu. Căci, dacă ţinem cont şi de faptul că văioaga
care mângâie poalele colinei în partea din sud, încă se mai

care se întindea din Europa sud-orientală şi colţul sud-vestic
al Transilvaniei, până dincolo de cursul fluviului Nipru.
Cercetări organizate de către instituţii abilitate, prin deschiderea unui şantier arheologic şi efectuarea de sondaje
de adâncime, ar edifica multe din întrebările şi nedumeririle
referitoare la specificul acestui sat străvechi – unde strămoşii
noştri îndepărtaţi şi-au trăit vieţile şi şi-au pus amprenta lor
gravă asupra habitatului prin aceste naive, dar frumoase şi
sincere însemne ale trudei şi solidarităţii lor colective, ca şi
prin aceşti „sâmburi” fragezi de cultură şi civilizaţie.
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Teatrul Naţional Târgu-Mureş,
Stagiunea 51
Dragi prieteni!

de Mediana STAN

“A avea un abonament la teatru înseamnă o legatură strânsă cu
identitatea noastra culturală, definită mai ales prin valorile cu care fiecare
dintre noi se poate mândri. Carţile, filmele, obiectele de artă pe care le
iubim ne caracterizează. Pe această paletă bogată de preferinţe, teatrul are
un statut aparte: este singura artă în care obiectul, adică piesa jucată, este
un prilej de întâlnire între creatori şi creaţia lor.
Anul acesta se împlinesc cincizeci de ani de când oraşul de pe
malul Mureşului are teatru permanent în limba română. Avem trecut şi
prezent, avem o istorie comună pe care putem să ne construim cele mai
frumoase vise.
Veniţi să le continuăm împreună şi pe mai departe!“
Gáspárik Attila
Director General

PREŢURI ABONAMENTE ŞI BILETE
STAGIUNEA 2012-2013
Abonament Mecenat „Paul Gusty” (valabil la toate premierele Companiei
“Liviu Rebreanu” şi la spectacolul de operă): 500 lei
Abonament flexibil premieră “Romulus Guga” (valabil la 5 premiere la alegere
sau 4 premiere la alegere şi spectacolul de operă): 100 lei
Abonament “Vasile Vasiliu”, flexibil cu 4 unităţi pentru adulţi: 55 lei
Abonament “Romulus Feneş”, flexibil cu 4 unităţi pentru pensionari, studenţi
şi elevi: 30 lei
Abonament “Dan Alecsandrescu”, flexibil cu 4 unităţi pentru pedagogi: 35 lei
Abonament “Ion Fiscuteanu”, flexibil cu 6 unităţi: 70 lei
Abonament “Cornel Popescu”, flexibil cu 8 unităţi: 90 lei
Unităţile abonamentelor flexibile pot fi folosite pe toată durata stagiunii 2012-2013
la alegere, la orice spectacol din repertoriul Companiei Liviu Rebreanu – excepţie
fac premierele şi spectacolele invitate. Unităţile unui abonament flexibil pot fi
folosite şi cu o singură ocazie de către mai multe persoane. Locurile la spectacolul
ales trebuiesc rezervate cu cel puţin 24 ore înainte de spectacol la Agenţia de bilete
din Palatul Culturii.
PREŢURILE BILETELOR
Categoria 3

Categoria 1

Catgoria 2

Rândul 1-13 şi
Loja Centrală

Loja 1 dreapta şi
Loja 1 stânga

Bilet premieră

25 lei

20 lei

Rândul 14,
Loja 2 dreapta
şi Loja 2
stânga
18 lei

Bilet întreg

18 lei

15 lei

13 lei

Bilet pensionari

10 lei

8 lei

7 lei

Bilet studenţi

10 lei

8 lei

7 lei

Bilet elevi

10 lei

8 lei

7 lei

Bilet
avanpremieră

8 lei

8 lei

8 lei

Bilet redus
pentru persoane
cu dizabilităţi

1 lei

1 lei

1 lei

SALA MARE

Trupa Secretă Care Se Trezeşte
în Zori

SALA MICĂ

Fără categorii de preţuri

Bilet premieră

25 lei

Bilet întreg

18 lei

Bilet pensionari

10 lei

Bilet studenţi

10 lei

Bilet elevi

10 lei

Bilet
avanpremieră

8 lei

Bilet redus
pentru persoane
cu dizabilităţi

1 lei

A fost odată o trupă de soldaţi care se
numea Trupa Secretă Care Se Trezeşte în Zori.
Ei nu aparţineau niciunei ţări, erau mercenari,
adică soldaţi plătiţi, angajaţi de diferite ţări în tot
felul de misiuni. Trupa pierduse un soldat într-o
misiune, pe cel mai ager şi mai destoinic dintre
ei, soldatul Jean. Jean rezista la cele mai lungi
marşuri prin pădure, ajungea primul la alergarea
pe teren cu obstacole şi sărea peste toate gardurile din sârmă ghimpată fără să le atingă, în
timp ce restul soldaţilor îşi rupeau pantalonii cel
puţin într-un gard. Misiunea avusese loc între
cele două Americi, de aceea Trupa Secretă Care
Se Trezeşte în Zori îl căuta în zona aceea. Această
poveste este ţesută din bucăţi de jurnal şi din
întâmplări povestite de ei. Jurnalul trupei avea o
poveste a lui şi era scris în diferite moduri, după
cheful celui însărcinat cu acest lucru.
Iată de pildă, soldatul B ura să scrie,
el a scris doar o dată notând în fugă, la prima
oră a dimineţii, ca să scape de grijă, programul
obişnuit de pe vas, adăugând şi câteva păreri
personale:
TS s-a trezit în zori (în afară de căpitan
care doarme o oră în plus, deşi ar trebui să dea
exemplu şi să doarmă o oră în minus), TS făcut
duş şi spălat pe dinţi (cu unele conflicte), TS
făcut gimnastică, TS luat mic dejun (compus din
pesmeţi plus bere fără alcool), TS spălat puntea,
TS navigat, TS dormit buştean (în afară de omul
de veghe care doarme iepureşte şi a doua zi
pretinde că e rupt de oboseală). Această pagină
de jurnal nu s-a potrivit deloc cu întâmplările
acelei zilei. În acea zi s-au petrecut tot felul de
lucruri neobişnuite deoarece au trecut prin Triunghiul Bermudelor, însă bineînţeles că s-au
pierdut.
Soldatul M ţinea jurnalul cu mare
plăcere, numai că el a avut parte de o zi obişnuită
şi nu a avut despre ce să scrie, prea grozav. Era
foarte cald şi echipajul a moţăit toată ziua, spre
disperarea scriitorului. Când mai spre seară, soldatul G s-a certat cu soldatul D din cauza unui
peşte care a sărit din undiţa lui G în tigaia încinsă
a lui D, soldatul M s-a bucurat şi a descris cearta
în amănunt. G i-a spus lui D că a venit intenţionat
cu tigaia încinsă, o tigaie uriaşă, lângă undiţa lui.
D a zis că a trecut întâmplător ducând tigaia în
cabina lui pentru a prepara nişte cafele la nisip,
apoi i-a spus lui G că e neîndemânatic în tot ce
face, de aceea i-a sărit peştele din undiţă, doar
că are noroc, cel mai de invidiat fiind că trag
peştii la el. Dar şi simpatia peştilor ar avea unele
explicaţii, şi anume că săpunul lui are cleşti de
crab iar duşul rugineşte când îl vede. G l-a îmbrâncit pe D care a căzut cu tigaia pe punte iar
căpitanul care a venit să-i despartă, a căzut cu
fundul în tigaie. D s-a ridicat ţinând tigaia cea
uriaşă cu căpitanul, care era cel mai mic şi mai
subţirel dintre toţi, stând cu fundul în ea – dar
ce mare brânză pentru nişte soldaţi ca ei să se
bată şi să cadă cu fundul într-o tigaie încinsă?
Şi aceasta a fost o ceartă măruntă. Mai mult,
căpitanul avea un echipament special care rezista la foc şi la apă, astfel că nu a păţit nimic. Cu
toate acestea, jurnalul soldatului M a acoperit
vreo douăzeci de pagini.
Într-o altă zi, sarcinile echipajului nefiind împărţite foarte clar, jurnalul a fost ţinut de
doi soldaţi, care nici nu ştiau că fac acelaşi lucru
şi nici nu au aflat, deoarece au scris la ore diferite.
Soldatul A: Un hipopotam uriaş,
cum nu s-a mai văzut, mare cât jumătate din
vas a apărut în dreptul navei, ameninţând s-o
răstoarne. O parte dintre soldaţi se antrenau

înotând la întrecere cu vasul când s-au trezit
cu hipopotamul lângă ei. Soldatul H era cel mai
aproape de hipopotam. Soldatul de veghe a
observat totul şi a dat alarma. Atunci soldatul
R, care era de rând la bucătărie şi tocmai terminase de curăţat un cartof uriaş, a aruncat colacul
din coaja cartofului peste punte şi l-a tras pe H
din apă, tocmai când hipopotamul îşi desfăcuse
gura să-l înhaţe, lăsându-l să clămpăne din fălci
în gol. După aceasta, soldatul R s-a luptat cu
hipopotamul furios aruncând în el cu cartoful
uriaş pe care tocmai îl curăţase şi respingând
atacul monstrului. Bravul soldat bucătar, fără
a-şi îngădui vreun răgaz, s-a apucat să cureţe alţi
cartofi, regretând în gura mare pierderea cartofului uriaş.
(Notă: Hipopotamii nu au ce căuta în acest loc,
desigur acesta a fost adus special cu un submarin, de către o trupă rivală, pentru a ne împiedica
să-l găsim pe Jean, fără de care nu mai suntem
atât de buni.)
Soldatul S: Azi la amiază echipajul făcea
baie de relaxare în mare, în jurul vasului oprit.
Deodată s-a ivit un hipopotam care traversa
marea printr-o zonă nu prea adâncă, şi ieşise la
suprafaţă să respire, cu ochii închişi, în timp ce
dormea, după obiceiul hipopotamilor. Soldatul
de veghe a dat alarma iar soldatul bucătar R care
curăţa cartofi pe punte, şi care tocmai curăţase
un cartof foarte mare, a aruncat colacul din
coajă de cartof lui H, care înota în apropierea
hipopotamului, şi l-a tras afară. După aceasta,
R a aruncat în hipopotam cu cartoful proaspăt
curăţat. Hipopotamul s-a trezit lovit de cartoful
cel uriaş drept în bot şi l-a şi înhăţat. Apoi hipopotamul a înotat sătul mai departe. Soldatul
bucătar R a curăţat încă un sac de cartofi pentru
a înlocui cartoful cel uriaş.
(Notă: Se ştie că hipopotamii trăiesc doar în Africa dar acum pe planetă se întâmplă tot felul
de migraţiuni anormale.)
Trupa Secretă Care Se Trezeşte în Zori
a ajuns în cele din urmă într-un arhipelag, iar
acolo au căutat în insulele mai mari fără să-l
găsească pe Jean. Erau gata să părăsească
arhipelagul când au auzit că într-o insulă mică,
numită Insula de Fistic, se face o îngheţată de
fistic grozavă, de unde vine şi numele acelei
insule. Turiştii merg acolo pentru a mânca
îngheţată şi se despart cu greu de vânzătorul
care le spune poveşti cu soldaţi în misiune în
timp ce ei mănâncă îngheţată după îngheţată,
lingând sau înfulecând de-a dreptul, după cum
decurge povestea. Cum erau mari amatori de
îngheţată, s-au dus şi ei, şi ce să vezi? Vânzătorul
de îngheţată era Jean, soldatul dispărut. În
ultima misiune, vasul lui naufragiase şi fusese salvat de un bătrân vânzător de îngheţată,
care trecuse prin apropiere pe un gheţar mic
cu catarg, pe care îl topise pe dinăuntru şi în
care îşi transporta îngheţata. Jean trebuise
să-i promită bătrânului, pe patul de moarte,
că drept recunoştinţă va continua afacerea lui
cu îngheţată (bătrânul avea plantaţie de fistic
pe una din insule) şi se ţinuse de promisiune.
Trupa Secretă Care Se Trezeşte în Zori a fost
fericită să-l vadă pe Jean şi a dat o petrecere. Ei
au vrut să-l convingă să meargă cu ei dar până
la urmă Jean i-a convins pe ei să rămână acolo.
Din ziua aceea, Trupa Secretă Care
Se Trezeşte în Zori şi Jean au rămas în Insula
de Fistic şi şi-au dedicat serviciile acelei insule.
Desigur, în timpul liber, Jean continuă să facă
îngheţată delicioasă pe care turiştii din toată
lumea o înghit odată cu poveştile lui.

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de marţi până vineri între orele 12:00
şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului Culturii (telefon 0265 261 420, 0372
758 230) şi online: www.biletmaster.ro
Teatrul îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul stagiunii!
www.teatrunational.ro, www.facebook.com/tntgm

Editura Ardealul
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Tema iubirii în lirica lui Nichita Stănescu
de Ana GORCEA
Nichita Stănescu face parte din generaţia anului 1960, care,
după cum îl caracterizează Ion Pop, „se identifică procesului
general de înnoire a spiritualităţii naţionale…, marcând cea
dintâi durabilă victorie în lupta pentru reaşezarea poeziei în
drepturile ei legitime… şi cu conştiinţa de acum înainte tot
mai clară a imperativelor epocii!”.1
El a reprezentat un model pentru poeţii care au bătut la
porţile afirmării după 1970. Această părere s-a emis nu
numai în legătură cu influenţa pe care a avut-o opera sa,
într-un spaţiu literar încă jalonat de experienţa modernistă
interbelică, ci şi datorită mentalităţii specifice asupra
condiţiei poetului, care, “nu are biografie. Biografia poetului
e opera lui. Eu încerc, în spatele acestei opere, să creez un
personaj.”2
În teatrul stănescian, plin de oglinzi şi de amăgiri ale spiritului, pe scena căruia se joacă un sângeros şi liturgic “mister al luminii”, luptele dintre Cronos şi Logos se petrec sub
ochii legaţi ai unei a treia zeităţi primordiale a acestui univers
liric: Eros, “îmblânzitor – cum îl numeşte Hesiod în Teogonia
– ce-i stăpâneşte pe oameni şi pe zei deopotrivă”. El este,
după Platon, un “daimon” care stârneşte dorinţele sufletului,
Psyche, “înnebunindu-l”, ispitindu-l cu plăcerile dragostei
fizice. Şi totuşi, la Nichita Stănescu emoţiile iubirii nu sunt
cele ale sufletului tulburat de frumuseţile trupului. Adoraţia,
bucuria, tristeţea, fericirea, disperarea, râsu’-plânsu poetului
sunt sentimente angelice iscate de cazuistica sublimă a unei
reverii reci a purităţii cristaline, refuzând efuziunile inimii şi
respingând coruptibilitatea carnalului.
Trama iubirii nu-i de aflat la Nichita Stănescu într-o psihologie personală premergătoare versului, ci ea se lasă inventată
şi descifrată chiar în creaţia unei lumi imaginare în care să
poată trăi în absolut eul orfic: “Eu nu te văd, ci te imaginez întruna/ şi nu te-aud, ci te murmur, te cânt”. Amintirile
întâmplărilor acestei iubiri, cum spune poetul, vin din viitor
nu din trecut. Inventând în prezentul actului poetic insolite
“figuri ale iubirii” acestea nu vor întârzia să-şi cheme asupra
lor sensuri poetice viitoare, nebănuite, surprinzătoare.
Erotica stănesciană este mai mult o problemă de conştiinţă
de sine străbătută de vina temporalităţii, înfiorată de eternitate, decât una de ştiinţă a amorului – “ars amandi” – pentru
perpetuarea şi supravieţuirea speciei: “Ce plimb pe tine nu-i
vederea/ şi nici imagini, / e poate numai liberă puterea/ de
a te face fără margini.// Timp eşti, timp lent gândit/ cu aura
plutind lividă.../ Eu mi-am oprit asupra ta, azi mi-am oprit/
inima mută, piramidă (...)”. Închisă-n piramida închipuirii,
această femeie creată prin puterea cântecului este o Galatee
din cuvinte, făurită de ştiinţa poetului numai şi numai spre a-l
naşte în timp, ca în fierbintea sa rugă din poemul-invocaţie
Către Galateea. De aici biologicul este izgonit, naşterea visată
- “Aş vrea să fugim în Hiperboreea/ şi să te nasc viu/, asemeni cerboaicei, pe zăpadă,/ în timp ce aleargă şi urlă/ cu
sunete lungi atârnate de stelele nopţii.// La frig cu noi şi la
gheaţă!”- este una de “copii de piatră, din care sculptaţi sunt
doar sfinţii” (Elegia a opta, Hiperboreana).
Trupul nu-l va seduce niciodată pe poet în splendoarea
cărnii sale atât de vulnerabile, chiar şi în ipostazele sale
gingaşe, suave. El apare în scenariul liric al iubirii visate total dematerializat - “Eu te-am rupt pe tine din aer,/ zeitate
melodioasă, subţire”- într-o reverie a transparenţei - ...
“o dureroasă ninsoare de trupuri/ străvezii, suave, imaginare, şi nimeni/ nu le-ar bănui” (Dureroasa ninsoare) - sau
dimpotrivă, printr-o viziune osteologică a făpturii amanţilor
într-o reverie a materiei neperisabile, dure, rezistentă la
eroziunea vremii: “Ţi-am sărutat arcada, sternul,/ osul suav
ce-mpodobeşte mâna/ scheletul clipei străbătând eternul”
(Muzica). Iubita stănesciană este o “frumoasă fără corp”:
“Ea era frumoasă ca umbra unei idei,/ a piele de copil mirosea spinarea ei,/ a piatră proaspăt spartă/ a strigăt dintr-o

limbă moartă” (Evocare), chiar dacă uneori în poem regăsim
elemente anatomice, specifice deja unei lirice personale –
profilul, conturul, ovalul în ninsoare ori în lumină, ochii lucioşi,
linia sprâncenelor îmbinate, văzduhul căprui, fruntea, tâmpla, steaua neagră a părului, coastele, vertebrele, genunchii,
gleznele, talpa piciorului, zveltul pas. Nichita Stănescu nu este
mai puţin un liric al iubirii, al iubirii ca meditaţie ontologică
asupra enigmei devenirii lăuntrice a omului: “E o întâmplare a fiinţei mele:/ şi-atunci, fericirea dinlăuntrul meu/ e
mai puternică decât mine, decât oasele mele,/ pe care mi
le scrâşneşti într-o îmbrăţişare/ mereu dureroasă, minunată
mereu” (Cântec).
Iubirii i se atribuie o finalitate existenţială, ei i se descoperă
capacitatea nelimitată de a inventa întâmplări ce dau viaţă şi
identitate propriului eu. Legată, mai mult decât oricare sentiment, de timp şi de moarte, iubirea are, în puterea ei de a uni
contrariile, ceva din originea divină a substanţei dintâi, nemuritoare, a lumii. Ea va da, ca o “apă vie”, forţa de a schimba
agitaţia timpului bezmetic, vinovat de haosul vieţii.
Nichita Stănescu va reprezenta o altă derulare a haosului existenţial: cea a fulgului de ninsoare, a cristalului de
zăpadă, a curgătorului încremenit în transparenţa dură a
gheţurilor, îngemănând în sine puritatea, imponderabilitatea şi indestructibilitatea sentimentului erotic trăit sub
semnul astral al Măreţiei frigului: “Şi vine aerul turbat şi în
strigare/ şi ne împrăştie şi ne risipeşte şi ne suflă/ şi rămâne
numai zăpada cea albă/ scânteietoare/ atât de scânteietoare
cum este numai cuvântul// Atât de friguroasă cum este/ numai cuvântul.// Acolo pe zăpada cea albă noi ne-am iubit./
Urma noastră în zăpada cea albă este/ aidoma copitei unui
animal sideral/ care a trecut prin zăpadă/ niciodată acum,/
totdeauna altădată...” (Ce alb, ce negru de alb). De la primele
poeme de tinereţe, încărcate de puritate adolescentină,
unde totul nu e decât desprindere din materia corpului, ascensiune, zbor, plutire diafană; până la căderea sângeroasă
printre sfărâmăturile trupului greoi, ale oaselor plângând,
din versurile ultimilor ani, poezia de dragoste stănesciană
se împlineşte invariabil într-un solemn Ritual de iarnă plin
de o rece frumuseţe: “Mă las în genunchi, cad pe brânci/ Te
sărut melancolic pe gleznă./ Te iau de umăr, mă iei de mijloc,/ şi solemni intrăm în iarnă./ Prietenii tăi, prietenele mele
ne fac loc./ O tonă de zăpadă peste noi se răstoarnă./ Murim
îngheţaţi. Din nou numai pletele/ în primăvară ne-mpodobesc scheletele.”
Poezia lui Nichita Stănescu stă sub forţa câtorva sentimente capitale care ordonează și impun pregnanța lumii înconjurătoare. Dintre aceste sentimente, cel care
sensibilizează este cel al iubirii. Acest sentiment nu doar
relevă o nouă organizare a universului, ci şi intervine în
curgerea vremii. La Nichita Stănescu iubirea nu generează
disperări şi nevroze, nu se lamentează pe tema infidelităţii
şi a morţii. Unul din marii reprezentanți ai poeziei moderne, Nichita Stănescu, a promovat sentimentalismul, chiar
dacă aceasta este prin definiție antisentimentală. „Integrarea sentimentalismului în poezie nu reprezintă o concesie
făcută cititorilor comozi şi o abdicare de la modernitate, ci o
demonstraţie strălucită că sentimentalismul şi modernitatea
sunt perfect compatibile. Când declară patetic că iubeşte, că
vrea să fie iubit, că-i e dor de cineva sau că se simte singur,
Nichita Stănescu nu pare deloc desuet. Cele mai demodate
atitudini, de la melodramă la calinerie, sunt introduse de el
în poezie pe neaşteptate şi cu un aer firesc; cu un aer la fel
de firesc ca acela al atitudinilor propriu-zise moderne. În
felul acesta, suntem constrânşi să acceptăm ceea ce oricum
în sinea noastră, am fi vrut să acceptăm, cu condiţia să nu
părem depăşiţi. Se ajunge chiar în situaţia – şi aceasta este
una dintre marile abilităţi ale lui Nichita Stănescu - de a-l face
pe cititor să sufere de un snobism invers, simţind că nu ţine

pasul cu vremea dacă nu e şi el sentimental.”3
Intimitatea constituie una dintre obsesiile lui Nichita
Stănescu; în exprimarea ei a ajuns la adevărate performanţe.
„Aş fi vrut să te păstrez în braţe/ aşa cum ţin trupul copilăriei,
în trecut, /cu morţile-i nerepetate./ Şi să te-mbrăţişez cu
coastele-aş fi vrut.”(Îmbrăţişare). Asemenea declaraţii ar suna
fals făcute de alţi poeţi; dar lui Nichita Stănescu i se potrivesc,
poate şi pentru că el nu pare niciodată preocupat să-l impresioneze pe cititor. În reprezentarea intimităţii, poetul este,
apoi, convingător şi prin originalitatea frapantă a imaginilor folosite: „Şi îl îmbrăţişă cu sine însuşi (mama pe fiu, n.n),/
cum îmbrăţişează inima sângele/ şi creierul ideile...”(Dreptul
la timp).
Dorinţa de simplă apropiere, specifică sentimentalismului
tradiţional, capătă astfel o radicalitate în consonanţă cu sensibilitatea omului modern. Iubitul şi iubita se amestecă pur şi
simplu, ca două substanţe într-o soluţie: „Mă vor bea cândva,
zeii/ Şi vor simţi în mine gustul tău...”(Sete). După cum preciza Alexandru Ştefănescu, „sentimentalismul lui Nichita
Stănescu se manifestă şi prin cunoscuta sa galanterie, printrun stil ceremonios care, de la Petrarca şi Anacreon, părea
pierdut pentru totdeauna. La un concurs de poezie galantă,
la care ar fi convocaţi toţi trubadurii şi truverii, împreună cu
menestrelii lor, Nichita Stănescu ar câştiga, fără îndoială,
locul întâi, fie şi recitând un singur catren”4: „Spune-mi, dacă
te-aş prinde-ntr-o zi/ şi ţi-aş săruta talpa piciorului,/ nu-i
aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,/ de teamă să nu-mi
striveşti sărutul?...” (Poem). Ar putea fi amintite apoi, două
dintre cele mai frumoase versuri din câte s-au scris în literatura română. Exuberanţa teatrală a poemului lasă locul, în
final, unei duioşii fără margini: „...Mă voi preface orb şi am să
vin/ cu braţul întins, să-ţi mângâi chipul.” (Cântec de dragoste
la marginea mării).
Putem spune despre Nichita Stănescu, după cum afirmă
Romul Munteanu, că marea strădanie a carierei sale literare,
se poate defini printr-un efort constant de construire a unui
model de scriitură, destinată să comunice o viziune asupra
lumii față de care autorul păstrează o fidelitate neștirbită de
nimic.
Bibliografie selectivă
1. Antimetafizica. Nichita Stănescu însoţit de A.T. Dumitrescu,
Editura Cartea Românească, București, 1985;
2. Îngerul cu o carte în mâini, Editura Maşina de scris,
Bucureşti, 1999, Antologie, studiu introductiv şi bibliografie
de Alex. Ştefănescu;
3. Necuvinte. Versuri şi proză, Editura Doina, Bucureşti, 2001,
prefaţă de Alexandru Condeescu;
4. Sensul iubirii, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, prefaţă de Silvian
Iosifescu;
5. Pop, Ion, Poezia unei generaţii, Editura Dacia, Cluj-Na-poca,
1973;
6. Lotreanu, Ion, Aspecte ale poeziei lui Nichita Stănescu în
Caligrafii critice, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971;
7. Munteanu, Romul, Nichita Stănescu, în Jurnal de cărţi, vol.
III, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981.
Note
1. Pop, Ion, Poezia unei generaţii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973,
p. 2;
2. Nichita Stănescu, Antimetafizica, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1985, p. 86;
3. Nichita Stănescu, Îngerul cu o carte în mâini, Antologie, studiu introductiv şi bibliografie de Alexandru Ştefănescu, Editura Maşina de
scris, Bucureşti, 1999, p. 31;
4. Idem, p. 37;

NU SUNT CEEA CE PAR A FI
Motto: Prin Harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt !
1.Cor. 15 cu 10
Aş începe cu o metaforă celebră, semnată Barbey Aurevilly: ”Puterea este fericirea ignoranţilor... Fericirea este puterea înţelepţilor!” Esenţa conştiinţei nu etse doar o simplă existenţă, ci
riscul individual de a-ţi pune viaţa în joc, pentru recunoaşterea valorii tale şi dreptul de a fi tu însuţi. A fi tu însuţi într-o lume în care caută, în mod constant, să te facă altcineva, este cea mai
mare realizare a ta. Din dorinţa de a fi în echilibru, echidistant, nepărtinitor şi uman am acceptat să merg alături de oameni din diferite categorii socio-profesionale, convingeri politice, religioase etc. Am fost “catalogat şi notificat” de cei cu care alături am acceptat a merge, un “duplicitar cu două feţe” ! Dacă nu aş fi acceptat “anturajul lor” aş fi fost catalogat a fi “orgolios-egoist şi
infatuat”. Eu sunt ceea ce OMUL trebuie, întotdeauna să se depăşească pe sine... mă îngrozeşte indiferenţa celor “buni” , pentru că nu am reuşit niciodată să mă adaptez unei societăţi bolnave
şi mi-am asumat, conştient şi demn, libertatea de a fi ceea ce sunt, chiar dacă natura ne aseamănă... dar, educaţia ne deosebeşte, pentru că “ignoranţa este noaptea minţii” - zice Confucius.
Caracterul omului poate fi dedus din faptele mărunte, aparent fără importanţă şi... câteodată a trebuit să fiu foarte modest (o modestie “prost plasată”) faţă de ceea ce eram, pentru a
evita riscul de a deveni agresiv. Oare asta înseamnă “duplicitate” sau “abilitatea de a fi echilibrat”... pentru că am considerat (şi consider) că prietenii şi duşmanii celor în aria cărora mă găsesc,
nu trebuie, musai să fie (şi ) prietenii şi duşmanii mei. Am studiat şi studiez fiinţa umană, bucurându-mă de facilitatea de a constata că nu am ajuns la suficienţă şi... mai am multe de învăţat
pentru că “omul trebuie să ştie ceea ce este şi ceea ce vrea “ - spune Schopenhauer.
Pot să-mi permit a fi... puţin de tot ... maliţios? Iată de ce: Prostul vede şi cunoaşte adevărul, dar mereu crede că este o minciună; niciodată nu am răspuns provocărilor unui astfel de
caracter, pentru că “am mari probleme cu coloana vertebrală”: este verticală şi nu se apleacă, umilă, la şliţul nimănui. Din nefericire “omul este singura creatură care refuză să fie ceea ce este”(Camus)... ori, în cazul meu prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt şi pentru foarte mulţi, care au pretenţia de a mă cunoaşte în amănunt, Nu sunt ceea ce par a fi! Nu mă tem de “prietenul”
meu... care - în cel mai rău caz, m-ar trăda (după cum mulţi au şi făcut-o)... mă tem de indiferenţă (arma mea cea mai des şi eficient utilizată) pentru că prin tăcerea şi consimtământul ei tacit,
indiferenţa te trădează şi te ucide în acelaşi timp. Eu sunt ceea ce OMUL trebuie, întotdeauna, cu conştiinţă şi consecvenţă, să se depăşească pe sine!
P.S: Am scris aceste gânduri, pentru coliştenii mei, pentru prietenii, cunoştintele şi amicii mei; pentru colegii de presă - care îşi pot permite să publice aceste gânduri şi... pentru toţi acei
minunaţi oameni care se regăsesc în sintagma folosită de mine: ”Nu sunt ceea ce par a fi “!
Cu preţioasă reverenţă şi respect, RUDY MOCA.
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Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Stagiunea 51
Anul 2012 marchează împlinirea a 50 de ani de la fondarea, la Târgu-Mureş, a trupei române, care avea să joace din
1962 şi până astăzi în acelaşi teatru şi cot la cot cu trupa
maghiară, ambele trupe colaborând, dar păstrându-şi
identitatea, sub semnul a ce numim azi interculturalitate.
Este o ocazie care invită la rememorare, analiză şi repunere a valorilor comunităţii locale în context naţional, dar
şi la deschidere, evaluare obiectivă şi raportare la teatrul
internaţional.
Pe toată durata anului 2012, spectacolele Companiei
“Liviu Rebreanu” poartă pe afiş şi caiete de sală, pe toate
materialele promoţionale menţiunea “50 de ani de interculturalitate”, pentru a da anvergură evenimentului şi a
pregăti săptămâna aniversară din noiembrie.
Deşi pe tot parcursul anului 2012 au fost organizate evenimente în preludiul aniversării, apogeul va avea loc în
perioada 7-11 noiembrie, când publicul va putea viziona spectacole de teatru invitate din Irlanda, Moldova
şi Ungaria, vor avea loc workshop-uri internaţionale şi
o conferinţă despre interculturalitate şi vor fi vernisate
expoziţii de fotografie în memoria unor importanţi artişti
ai Teatrului Naţional (Dan Alecsandrescu, Romulus Feneş,
Ion Fiscuteanu).
Totodată, vor fi publicate şi lansate cărţi despre istoria
şi personalităţile cele mai importante care au marcat
evoluţia teatrului din Târgu-Mureş în primii 30 de ani, dar
şi despre prezentul mai apropiat al ultimelor două decenii.
Toate acestea compun un program aniversar de excepţie
într-un moment important al istoriei Teatrului Naţional
Târgu-Mureş, marcând despărţirea de trecut şi noua
direcţie orientată spre explorarea interculturalităţii şi conectarea la teatrul internaţional.

Premiere 2012-2013

UNIUNEA
SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA

Contra iubirii de Esteve Soler
Regia Radu Nica
Esteve Soler, autor dramatic spaniol, scrie despre valori
contemporane obosite de discursuri demagogice, despre
o societate aparent democratică, în care progresul lumii
nu duce neapărat la civilizaţie. Într-un stil foarte contemporan, absurd şi cinic în acelaşi timp, în piesele lui găsim
mărul familiei biblice, dar şi televizoare din care ţâşnesc
noii lideri sau ultimii astronauţi, supravieţuitori ai iubirii.
Regizorul Radu Nica, unul din tinerii creatori importanţi ai
teatrului românesc şi director artistic al Teatrului German
din Timişoara, propune publicului târgumureşean o întâlnire cu teatrul internaţional nou, de foarte bună calitate,
într-un spectacol inventiv, direct, viu.
Amurgul burghez de Romulus Guga
Regia Anca Bradu
În săptămâna aniversară a celor 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureş, Compania “Liviu Rebreanu” propune
publicului pentru noua stagiune un spectacol-eveniment,
pornind de la textul Amurgul burghez de Romulus
Guga, poet, prozator şi mai ales dramaturg, personalitate
importantă a culturii româneşti, care a trăit şi a scris la
Târgu-Mureş.
Regizoarea Anca Bradu a montat mai multe spectacole
în teatrul nostru, apogeul colaborării cu Naţionalul
târgumureşean având loc în anul 2001, când a câştigat
premiul UNITER pentru spectacolul Deşteptarea
primăverii, la Compania “Tompa Miklos”.
Ruggero Leoncavallo: Paiaţele
Opera Maghiară din Cluj – spectacol invitat
Regia: Szabó Emese

Efectul Genovese de Alina Nelega
Regia Gavril Cadariu
O poveste a zilelor noastre, spectacolul cheamă la regândirea valorilor pe care ne clădim viaţa, a răspunderii faţă
de ceilalţi, de trecutul şi prezentul românesc. Cu participarea extraordinară a Cătălinei Mustaţă şi lansând într-un
rol important o talentată tânără actriţă, Diana Avrămuţ,
cu susţinerea experimentată a actorului Niki Cristache şi
în colaborare cu studenţii facultăţii de teatru din TârguMureş, Efectul Genovese este un spectacol delicat dar
plin de forţă, în scenografia lui Bartha Joszef şi în spaţiul
sonor creat de muzicianul american de origine română,
Lucian Ban.
Poveste irlandeză
Un spectacol de Oana Leahu
Spiriduşi, zâne şi oameni care se întâlnesc într-o feerie
scenică destinată tuturor vârstelor, acesta este Poveste
irlandeză. Pentru a fi fericiţi, oamenii trebuie să găsească
o cale de a intra în acord cu aceste lumi şi cu propriile
suflete. Respectul, înţelegerea şi dragoste ne ajută să
convieţuim într-o lume armonioasă, pare să ne spună
spectacolul Oanei Leahu, în scenografia delicată a Rodicăi
Arghir şi păpuşile construite de artistul plastic SIR, pe un
scenariu original, realizat după texte traduse de Sorin şi
Monica Rusu.

În oraşul italian Calabria, undeva între 1865 şi 1870,
de ziua Adormirii Maicii Domnului soseşte o trupă de
comedianţi: paiaţe – în limbaj popular. Conducătorul trupei, pe nume Canio, bolnav de gelozie – dar nu fără motiv
–, îşi bănuieşte consoarta, pe Nedda, că l-ar înşela cu unul
dintre membrii trupei, care îi şi face ochi dulci Neddei.
Dar nu Tonio este ”alesul”, ci Silvio, un băiat simplu de la
ţară, motiv pentru care cel respins îi demaschează în faţa
soţului încornorat…
Spectacolul clujean a fost montat de regizoarea Szabó
Emese. Absolventă, în 2005, a Academiei de Muzică
Gheorghe Dima, secţia regie teatru muzical, tânăra regizoare a semnat până acum o serie de spectacole de operă
şi de teatru muzical de succes peste hotare, dar şi pe
scena Operei Maghiare din Cluj, instituţie a cărei regizor
anagajat este.
În pregătire:
- spectacole de Cristi Juncu şi Theodor Cristian Popescu;
- un spectacol-concert de Ada Milea;
- alte spectacole în programul TEATRU DE RISC;
- programul de Teatru şcolar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Târgu-Mureş şi Teatrul pentru copii şi tineret
“Ariel”, condus de regizorul scoţian Scott Johnston;

FILIALA TÂRGU-MUREŞ
Breasla scriitorilor mureşeni anunţă
cu tristeţe trecerea la cele veşnice
a scriitorului IOAN SUCIU MOIŞA,
poet, publicist şi prozator, un spirit
de aleasă sensibilitate şi cordialitate şi onestitate.
Născut la 1 februarie 1952, în localitatea Moişa, judeţul Mureş,
absolvent al Liceului “Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, secţia
matematică-fizică. Până în 1990 a activat ca şi controlor
tehnic de calitate la vechea fabrică Electromureş, iar din
1994 a fost încadrat ziarist la cotidianul “24 ore mureşene”
– unde a ocupat, pe rând, funcţiile de redactor, secretar de
redacţie, redactor coordonator şi redactor şef (1998-2000). De
asemenea a fost, o perioadă, secretar general de redacţie la
revista de filosofie şi literatură “Târnava” (1997-2001).
A debutat revuistic cu poezie în revista “Luceafărul” din
Bucureşti (în 1982), la rubrica “Atelier literar”, susţinută de
Geo Dumitrescu, colaborând apoi cu grupaje de versuri şi
cronici literare şi la alte prestigioase publicaţii din ţară, între
care vom aminti: “Flacăra”şi “Amurg sentimental” (Bucureşti),
“Orizont” (Timişoara), “Poesis” (Satu Mare), “Dacia literară” şi
“Poezia” (Iaşi), “Zburătorul” (Oneşti), “Discobolul” (Alba Iulia);
dar a publicat masiv îndeosebi în revistele culturale locale:
“Vatra”, “Carul mic”. “LitArt”, fiind ataşat sufleteşte mai ales de
gruparea din jurul revistei “Târnava”.
A debutat editoral cu volumul de poezie Întâmplări din
oraşul aproape uitat (Casa de editură “Mureş”, 1996),
apreciat cu menţiune pentru debut din partea juriului
Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş. Alte cărţi publicate:
Vicontele Daniel (roman, Editura Lyra, 2002), apreciată cu
premiul pentru debut în proză al Asociaţiei Scriitorilor din
Târgu-Mureş; Nepoata din Lleida (roman, Editura Ardealul,
2007, reeditare Editura Dacia XXI, 2011); Câinele din Sinope
(publicistică, Editura Romghid, 2010); Amanta lui Dracula
(proze scurte, Editura Ardealul, 2011). Pentru valoroasa sa
contribuţie literară, a fost primit în anul, 2008, în rîndurile
membrilor Uniunii Scriitorilor din România.
Este prezent în antologiile literare: Trei decenii de poezie
(volum trilingv, Editura Ardealul, 2007), Arcade (coordonatori:
Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, Ileana Sandu, Editura Ardealul,
2008), Efigii lirice (antologia poetică a revistei “Târnava”,
coordonator E. Nistor, Editura Ardealul, 2009).
Ioan Suciu Moişa a lăsat în urmă o operă prin care spiritul său
continuă să existe şi să îşi manifeste polivalenţele lui profund
umanitare, ea stând – în bibliotecile publice – la dispoziţia
tuturor celor care sunt doritori s-o citească. Iar de orânduirea
aceastei opere se va ocupa, de acum înainte, critica şi istoria
literară, prin cercetătorii şi analiştii ei autorizaţi.
Ne despărţim, cu mare regret, de un scriitor de mare
fineţe şi, în acelaşi timp, de un prieten bun şi devotat!
COMITETUL DE CONDUCERE :
Prof. univ. dr. CORNEL MORARU – preşedinte
Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA – membru
Lector univ. dr. EUGENIU NISTOR – membru
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ION - Liviu REBREANU
Liviu Rebreanu, cel mai de seamă nuvelist şi romancier din Ardeal, se remarcă prin extraordinarul talent de a împleti în scrierile sale, socialul cu psihologicul… Circularitatea romanului lui Rebreanu, este ca o pecete care vine să autentifice opera sa.
Unele romane ale lui Rebreanu, au fost “încercate” mai întâi, parţial, în nuvele. La rândul lor, aceste nuvele au ca punct de pornire cazuri reale. Aşa se
întamplă şi cu romanul Ion. După spusele autorului, trei experienţe de viaţă stau la baza construcţiei romanului, sudate între ele cu pricepere şi armonie.
Prima, este impresia puternică pe care i-a lăsat-o într-o zi un ţăran, care, neştiind că e văzut de cineva, şi fiind pe ogorul său, a îngenuncheat şi a sărutat
pământul. “L-a sărutat ca pe o ibovnică”, spune autorul. A doua, e o relatare a surorii scriitorului, despre o întâmplare adevărată şi descrisă apoi în nuvela
“Ruşinea”, despre un fecior sărac care pentru a pune mâna pe pământul unui bogătan, o lasă însărcinată pe fiica acestuia. A treia şi ultima experienţă,
se leagă de discuţia pe care Rebreanu, o are într-un sat din Ardeal cu un fecior harnic, chipeş şi inteligent, Ion al Glanetaşului (nume păstrat în roman,
nume central), care e mâhnit din cauza faptului că nu are pământ. Structurat pe două părţi, “Glasul pământului” şi “Glasul iubirii”, romanul urmăreşte
oarecum în plan secundar şi lupta intelectualităţii româneşti din Ardeal împotriva ultragierii demnitaţii naţionale. Romanul Ion, este inclus de U.N.E.S.C.O. printre marile capodopere
ale contemporaneitaţii.
Nu l-ai citit încă? Ce mai aştepţi?!
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