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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

Se distribuie 
GRATUIT. 

Iulian BOLDEA

Şerban Foarţă - 70

Poezia şi cântecul au fost la ele acasă sâmbătă, 8 septembrie, la Zau de Câmpie. 
Şezătoarea literară „LitArt”, a bifat cea de-a doua ediţie. 

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi în co-
laborare cu Primăria comunei Zau de Câmpie şi Societatea Scriitorilor şi Editorilor 
Mureşeni. La întâlnirea cu publicul au participat redactorii şi colaboratorii revistei 
care şi-au dat concursul la reuşita unui eveniment unic în ultimii douăzeci de ani 
pe Câmpia mureşeană. 

Ecouri

Şezătoarea literară „LitArt” a debutat cu discursul editorului, poetului şi filosofului Eugeniu 
Nistor, membru în colegiul onorific al revistei. Acesta a ţinut să sublinieze că evoluţia societăţii 

este invers proporţională cu interesul pentru citit şi că era digitală face concurenţă lectu-
rii. Eugeniu Nistor a propus şi soluţii pentru remedierea acestei situaţii. El spune că ar fi de 
bun augur ca în grilele programelor radio şi TV să fie incluse, în mod obligatoriu, şi emisiuni 
culturale. Nistor a condus apoi discuţia către faptul că şezătoarea este prin excelenţă un 
obicei rural şi a adăugat că: „noi suntem, prin excelenţă, o civilizaţie rurală”. În aceeaşi 
ordine de idei, poetul a citit o poezie inspirată de satul său natal. 

Următorul la cuvânt a fost criticul literar Cornel Moraru şi el membru în colegiul ono-
rific al revistei LitArt. El a menţionat că ultima sa vizită la Zau de Câmpie a fost cu 17 ani 
în urmă, când, însoţit de marii critici Adrian Marino şi Matei Călinescu a luat parte la o 
lansare de carte a poetului Adrian A. Giurgea. Moraru a menţionat câteva puncte-cheie 
din istoria revistei literare „Vatra” şi a conchis că revista „LitArt” asigură continuitatea 
standardului impus de „Vatra” şi s-a arătat de acord cu cele spuse de Eugeniu Nistor, 
conchizând că: „Vrând-nevrând suntem fii ai satului de pretutindeni”.  (Continuare în pag. 4)

Poezia lui Şerban Foarţă se naşte dintr-o totală libertate a imaginarului: sune-
tele, cuvintele, imaginile se înlănţuie într-un miraj al voluptăţii semantice, în care 
avatarurile şi nuanţele verbului sunt etalate cu dexteritate manieristă. În poezia 
românească de azi, Şerban Foarţă ocupă un loc singular. Nu există vreun alt poet 
care să-i poată concura spiritul calofil, preţiozităţile, tentaţia livrescului, înclinaţia 
spre joc sau teatralitatea împinsă spre bufonerie a versurilor. Poemele lui Foarţă 
reunesc, în substanţa lor fluidă, adevărate labirinturi de oglinzi în care realul şi 
imaginarul, fenomenalitatea şi reveria se întrepătrund fără încetare. Incantaţiile 
delicate, fragile şi tandre, nu sunt lipsite de o înfiorare tragică, reculeasă, transcrisă în tonalitatea grav-ironică 
atât de proprie poetului timişorean. Un „homo ludens cu o ţinută aristocratică”, Şerban Foarţă e autorul unei 
poezii ce se impune „printr-o calofilie fanatică, dusă până la o delirantă pedanterie” (Gheorghe Grigurcu). 
Unele poeme se impun prin structura şi tonalitatea lor barbiană, prin concizia expresiei şi prin semantica 
sedusă de circumvoluţiile ermetice ale frazării: „Cu luare-aminte (pe când, seara,/ iatacele-n eşarfe-ncep;/ 
ea tace leneş; arfe-ncep;/ culoarea minte) (pe când seara// alb astru-n cearcăn vânăt, ori/ mărgea-n privirea 
mea aprinde),/ mărgean, privirea mea, a prinde,/ albastru-ncearcă-n vânători!”. Desigur, jocurile de cuvinte, 
luxurianţa lexicală, aromele arhaizante, subtilităţile ermetice sunt cele care dau farmec liricii lui Foarţă, mai în 
fiecare poem. În ciuda unei obiectivităţi autoimpuse, a unei echidistanţe controlate mereu, în abisul textului, 
ca şi în faldurile strălucitoare ale poemului se poate bănui figura unui eu liric neliniştit, marcat în profunzime 
de amprenta solitudinii şi a tristeţii ontologice. Ilustrativ e chiar celebrul poem Balada baionetei din Bayonne, 
în care verva lexicală, jocurile de cuvinte, ornamentele lexicale nu pot amputa cu totul un sentiment, im-
pregnat de livresc, al nostalgiei şi efemerului: “Olanda vine din Olanda,/ caşmirul vine din Caşmir,/ că ni s-a 
ofilit ghirlanda,/ cu toate astea, nu mă mir.../ ...Am mai dansat o arleziană,/ a mai căzut un batalion:/ sclipea-n 
Artois o arteziană/ şi-o baionetă, la Bayonne.// De la Berlin venea berlina/ şi indigoul de la Ind;/ iubea Marcel 
pe Albertina/ şi era foarte suferind.../ ...Şi ne-a cuprins indiferenţa/ şi-a mai pocnit câte-un balon:/ sclipesc 
faianţele-n Faenza/ şi baionetele-n Bayonne.// Voltaire dormea într-o volteră / şi, între timp, filozofa,/ a mai 
trecut de-atunci o eră,/ a mai căzut câte-o sofa.../ ...De ce se clatină iatacul/ şi cad ghiulele pe balcon?/ Opriţi, 
opriţi, opriţi atacul/la baionetă, la Bayonne!// ÎNCHINARE:/ A mai trecut o belepocă;/ adio, domnule baron!.../ 
...Sclipeşte-n soare, echivocă,/ o baionetă, la Bayonne”.

Iubitor de ceremonialuri cu uşor aer desuet, amator de preţiozităţi nostalgice, recurgând la jocurile, ra-
finamentele gratuite şi ornamentele limbajului poetic, Şerban Foarţă e, nu mai puţin, un poet al încifrării 
mesajului, al camuflării esenţelor dedesubtul arhitecturii labirintice a textului, în alcătuiri lexicale ce unesc 
puritatea şi gratuitatea, graţiozitatea imagistică şi calofilia. Întoarcerea la propriul text, privirea în abis, au-
toreflectarea, toate acestea sunt elemente constitutive ale lirismului lui Şerban Foarţă, poet şi eseist de amplă 
forţă conceptuală, predispus, deopotrivă, la structurarea şi destructurarea poemului, la facerea şi analitica ver-
sului. Textualismul lui Foarţă este, desigur, unul hiperlucid, unul care celebrează alcătuirea perisabilă, agonală 
a textului, dar şi situaţiile-limită în care e pusă, uneori, chiar poezia, prin confruntarea permanentă cu propriile 
ei iluzii şi cu propriile ei limite. Iată de ce, atitudinea pe care o are în faţa poeziei Şerban Foarţă nu este atât 
una exclusiv jubilatorie, extatică sau marcată de voluptăţi ale formelor şi sensurilor cuvintelor. Recursul la 
meandrele amăgitoare ale textului este, pentru Şerban Foarţă, o asumare  a mirajului cuvintelor ce se caută 
înfrigurate unele pe celelalte, printr-o halucinantă şi proteică tentativă de a restaura legitimitatea fiinţei şi 
rostirii poetice, într-o lume postmodernă relativizantă şi ironică.

TOTEM 2012
Fundaţia de Artă Contemporană organizează în perioada 20 

septembrie – 13 noiembrie 2012 Expoziţia Internaţională de Artă 
Plastică „TOTEM”, ediţia a VII-a, Târgu-Mureş. 

Detalii în pagina 5
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Discursul de recepţie 
în Academia Română 

al lui Octavian Goga  - 
“Coşbuc”, 1923

O întreagă pleiadă de poeţi ardeleni au evocat în 
opera lor satul şi rânduielile lumii în care au văzut lu-
mina zilei, între aceştia fiind: Coşbuc, Goga, Şt. O. Iosif, 
Lucian Blaga, Aron Cotruş, Mihai Beniuc, Ioan Alexandru, 
Ion Horea ş.a. Dar şirul acestora începe, însă, cu badea 
George Coşbuc. Nu întâmplător, atunci când este primit 
sub cupola Academiei Române, discursul de recepţie al 
bardului mesianic de la Răşinari a fost un elogiu adus 
poetului ţărănimii – cald, admirativ, înduioşător...

La 30 mai 1923, în şedinţa solemnă a Academiei 
Române, ţinută sub preşedinţia regelui Ferdinand, po-
etul Octavian Goga rosteşte admirabilul său discurs de 
primire în cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al ţării, 
evocând personalitatea şi opera lui George Coşbuc, 
cu un răspuns aparţinându-i profesorului G. Bogdan 
Duică. Socotind poezia coşbuciană ca pe o izbândă 
a literaturii noastre, care o anticipă pe cea politică, 
desăvârşită la Alba Iulia, în 1918, adresându-se rege-
lui, Goga remarcă, în chip pătrunzător, că: „reîntregirea 
solului naţional sub sceptrul Maiestăţii Voastre, nu s-a 
sbătut în avânturi înfrigurate, după ce poezia cu cul-
mile ei eterne a săvârşit logodna, dându-ne de o parte 
geniul lui Eminescu şi de alta paginile nepieritoare ale 
lui Gheorghe Coşbuc.”1

Noul academician prezintă câteva etape impor-
tante din viaţa lui Coşbuc, care i-au marcat acestuia 
sensibilitatea şi au imprimat elan în creaţiile lui lirice 
de mai târziu, între acestea situând: copilăria senină de 
la casa părintească, în „atmosfera de linişte şi împăcare 
patriarhală”, învăţarea primelor slove de la dascălul 
Tăsănucă din Hordou, apoi şcoala primară din satul 
învecinat Telciu şi liceul de la Năsăud, unde din cei 14 
elevi de clasa a VIII-a, 12 erau copii de ţărani şi oieri, în 
legătură cu elementul biografic rămânând mărturie 
confesiunea poetului, din care avem unele detalii 
semnificative: „vacanţele ni le petreceam prin păduri 
şi prin munţi, căci numai la şcoală eram domnişori, iar 
acasă eram ţărani.”2 Însă la liceul năsăudean învăţătura 
era privegheată de dascăli eminenţi, animaţi de pu-
ternice  avânturi puse în slujba emancipării naţiei, ast-
fel încât sub oblăduirea acestora „stăruia un spirit de 
îndrăzneală a revendicărilor noastre şi societatea de 
lectură Virtus romana rediviva a elevilor, constituită la 
1870, cu activitatea ei, e o oglindă a năzuinţelor literare 
de până atunci.”3 Cadrul educaţional deschis oferit de 
liceul năsăudean s-a dovedit a fi de bun augur pentru 
ucenicia literară a tânărului din Hordou căci, scrie Goga: 
„aici a început Coşbuc să-şi urzească cele dintâi versuri. 
Dacă ar fi rămas analfabet în căciulă şi iţari totdeauna, 
s-ar fi ales din el un colăcar la nunţi, un mare meşter 
anonim, ca autorul Mioriţei, şi suflarea lui de foc s-ar fi 
topit în flacăra pururea primenită a folklorului…”4

Feciorul popii din Hordou, odată scăpat de pe 
băncile liceului, beneficiind de o bursă din fondul pu-
blic al Năsăudului, a urmat un an şi jumătate cursurile 
Facultăţii de Filosofie şi Litere a Universităţii maghiare 
din Cluj, care avea şi o catedră de limba română, însă 
instituţia în sine „l-a desgustat cu atmosfera ei străină 
şi respingătoare…”5 Dar, cu toate acestea, acolo a avut 
posibilitatea de a cunoaşte şi aprofunda cursurile de 
teoria şi istoria retoricii, de sintaxă elină, de literatură 
latină şi interpretări la textele lui Cicero. Debutează în 
decembrie 1884, în paginile revistei Tribuna, cu snoava 
versificată „Filosofii şi plugarii,” semnată cu pseudo-
nimul C. Boşcu – fapt ce marchează şi începutul unei 
intense colaborări cu publicaţia sibiană. Chemat de Titu 
Maiorescu la Bucureşti, în 1889 (unde devine angajat 
al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice), Coşbuc 
trece graniţa fără paşaport, fiind declarat fugar al im-
periului habsburgic: „Se duceà însă – scrie Goga – în  
fiecare vară la Predeal şi când îl vedeam la Bucureşti 
toamna ne spuneà cu un zâmbet obosit că a fost până 

la stâlpul de frontieră şi că l-a alungat de 
acolo un jandarm cu pene de cocoş. Ce 
furtuni mute vor fi bătut atunci în adâncu-
rile din care au ţâşnit accentele sumbre de 
baladă?”6 Şi-apoi, evocatorul se referă la un 
alt moment înduioşător din viaţa poetului 
ţărănimii când, după amnistia din 1910, a 
tuturor fugarilor din Imperiu, a putut să se 
reîntoarcă în Ardeal şi, participând anonim 
la o serbare culturală la Sibiu, a fost recu-
noscut şi aclamat de mulţime, iar oamenii 
aceia simpli, din popor, „s-au asociat şi a 
cântat toată lumea, şi cânta şi el plângând: 
Pe umeri pletele-i curg râu / Mlădie ca un spic de grâu / 
Atâta mi-e de dragă…”7

În continuare sunt rememorate împrejurările vieţii 
literare româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
când „Geniul lui Eminescu îşi proiecta pe toată întin-
derea lumina orbitoare,”8 când tristeţea romantică şi 
decepţia sfâşietoare, importate de către tinerimea 
noastră intelectuală din Occident – erau manifestări 
predominante în moda artistică a epocii. Dar atunci, la 
momentul potrivit, apare cartea de debut al lui Coşbuc, 
Balade şi idile (1893), care „a înviat atmosfera, a deschis 
un orizont nou şi a avut marele merit de a reintroduce 
principiul sănătăţii în literatura noastră”9 Volumul este 
salutat de I. L. Caragiale şi comentat elogios de către 
Ovid Densuşeanu, G. Bogdan Duică şi D. Evolceanu, 
dar – cum se întâmplă întotdeauna la români, chiar 
şi în literatură – poetul este defăimat public de Gr. N. 
Lazu, care, în broşura Adevărul asupra poeziilor d-lui Gh. 
Coşbuc, îl acuză de plagiat; începe astfel un lung şir de 
procese; alţi contestatari fiind Anton Bacalbaşa şi Al. 
Macedonski.

Magia învăluitoare a versurilor lui Coşbuc, care nu 
suferea de complexul sufletului chinuit, romantic, pe 
care  s-a axat creaţia eminesciană, se situa la antipod şi 
faţă de „egocentrismul maladiv” al liricii simboliste şi ex-
presioniste din epocă, poezia acestuia fiind comparată 
de autorul discursului cu „o harfă eoliană pe care na-
tura cântă în dragă voie. E concepţia omului de la ţară, 
în intimitate străveche cu cerul şi pământul, de aceea 
pulsaţiile vii, multitudinea de senzaţii, panteismul es-
tetic care se revarsă din aceste pagini pline de mişcare. 
Fiecare anotimp îşi desface bogăţiile prodigioase ce se 
risipesc sub ochii noştri stropite cu pulbere de aur. E 
o încrucişare de forţe ascunse, un uriaş erotism al firii, 
o măreaţă învălmăşeală de energii active, printre cari 
omul apare ca un atom ce se pierde în infinit…”10 Din 
laboratorul liric al lui Coşbuc de la Bucureşti, scrie Goga 
admirativ, ţâşneau în lumină nepreţuitele lui opere, 
toate însă influenţate de izvorul obârşiei, căci „în vu-
ietul oraşului în care s-a zămislit euritmia versurilor so-
nore, el mai purta cu sine un fir ascuns, o neîntreruptă 
chemare pasionată, puternică. Era dragostea de ai lui, 
rămaşi acasă, acolo în înfundătura de la Hordou, dorul 
de Năsăudul copilăriei cu grăniţerii şi cu plopii, erau 
amintirile ce se deslipeau din neguri şi băteau la geam 
în nopţi de insomnie…”11 Dar această rodnică plămadă 
poetică nu se întâmpla chiar atât de simplu şi de senin 
cum ar părea la prima vedere ci, de bună seamă, pe un 
fond psihic înregistrând acute frământări sau iscând, 
adesea, nedumeriri şi întrebări:  „ce crize, ce sbuciumări, 
se vor fi deslănţuit în acest suflet sensitiv purtat în prib-
egie, ce valuri de îndoieli îl vor fi străbătut în saltul 
vertiginos care l-a dus de la dascălul Tănăsucă până la 
filozofia sanscrită şi la terzinele lui Dante? De câte ori 
nu va fi privit înapoi, de câte ori nu l-au oprit în drum 
pâlpâierea sângelui din vine, de câte ori nu l-au durut 
poverile misterioase ale moştenirii din strămoşi?”12

Vitalitatea şi frumuseţea senină a vieţii ţărăneşti, 
stăruind de secole netulburată din rosturile ei fireşti, 

adânci – atât de fidel reflectată în poezia lui Coşbuc –, 
nu-i va scăpa nici filosofului Lucian Blaga, preocupat 
de definirea sufletului nostru cultural. Într-un capitol 
din Spaţiul mioritic (cel de-al doilea volum din Trilo-
gia culturii), referindu-se la influenţele modelatoare 
ale culturii franceze şi la cele catalitice ale culturii 
germane, care s-au răsfrânt în timp asupra sufletului 
românesc, gânditorul scrie despre „linia” ultimului tip 
de influenţă, cea saxonă, ca fiind uşor identificabilă în 
opera unor personalităţi deschizătoare de drumuri în 
cultura noastră, amintindu-i pe Gheorghe Lazăr, Titu 
Maiorescu, Eminescu şi Coşbuc. Dar, deşi constată 
că aparţin aceluiaşi tip de inducţie (germană), Blaga 
disociază „românescul” din opera lui Eminescu, de 
„românescul” specific celei lui Coşbuc: „Ca material 
poetic Coşbuc e mai românesc decât Eminescu”, el 
„realizează însă românescul prin descrierea vieţii folclo-
rice. De asemenea şi temperamentul lui Coşbuc e un 
ecou al temperamentului ţărănesc”13 Blaga descoperă 
cu ingeniozitate că, în timp ce Eminescu este un spirit 
„sublimat, complex şi creator”, poziţionându-se mai 
aproape de ideea românească, reprezentând neamul, 
dar nu oricum, ci „printr-un fel de legitimism de ordin 
divin”, în schimb, Coşbuc se situează înlăuntrul fenome-
nelor româneşti, ca parte a lor, şi, la o uşoară evaluare, 
acesta ar putea conta ca exponent fidel al poporului, 
propulsat printr-un fel de „consimţământ plebiscitar.”14 

Revenind însă la discursul de recepţie al poetului 
pătimirii Ardealului, se poate observa uşor că acesta 
nu îşi reprimă deloc sentimentele de admiraţie faţă de 
înaintaşul său, ba chiar dimpotrivă – el se socoteşte pe 
sine drept un descendent al acestuia, în sensul spiritual 
al cuvântului, ambii având aceeaşi rădăcină străbună: 
„ţărănimea ardeleană”, din care „a răsărit, şi cântecul 
ei l-a împletit mai departe Gheorghe Coşbuc. Amin-
tirea lui aş dori s-o evoc în cuvinte pioase sub cupola 
Academiei Române, unde mi-aţi făcut onoarea de a 
răsplătì străduinţele mele chemându-mă la scaunul lui 
văduvit.”15 

Atunci, la 30 mai 1923, badea George Coşbuc a fost 
evocat şi elogiat, sub cupola Academiei, ca nici un alt 
poet român!

NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE: 
1. Octavian Goga, Coşbuc, discurs de primire, Editura Cultura 
Naţională, Bucureşti, 1923, p. 8
2. Ibidem, p. 12
3. Ibidem
4. Ibidem
5. Ibidem, pp. 13-14
6. Ibidem, p. 26
7. Ibidem
8. Ibidem, p. 16
9. Ibidem, p. 18
10. Ibidem, pp. 18-19
11. Ibidem, p. 24
12. Ibidem
13. Spaţiul mioritic, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
1936, p. 263
14. Ibidem
15. Octavian Goga, Coşbuc, discurs de primire, p. 10
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PROZĂ PROUSTIANĂ

vin amintirile în haită şi se aşează
pe marginea mesei la care stau
ele sunt polimorfe, pot circula prin obiecte
fără ca eu să îmi dau seama.

vin amintirile şi mă pândesc 
din marginea mesei,
şuşotesc între ele înţelegându-se
cum să mă încolţească mai lesne.
apoi se strecoară în textura
feţei de masă ca atunci când 
o ating să îmi revină în minte
senzaţia nisipie a rochiilor tale de catifea,
intră în ecranul televizorului şi provoacă
o furtună magnetică printre electroni,
intră în difuzor şi alterează armonicele
iar eu văd cum prezentatoarea de ştiri
are brusc părul, ochii, obrajii şi buzele tale
din pozele de promoţie de anul trecut 
iar vocea ei îmi aminteşte de râsul tău
din dimineţile unui februarie de demult.

vin amintirile în ritm de rock alternativ
şi-mi invadează pe rând toate lucrurile
mi le dresează să se comporte ca nişte
săgeţi invizibile cu cozile în trecut 
şi vârfuri înfipte
în fiecare centru al creierului.

după o vreme amintirile se resorb 
ies prin spectrul vizibil şi auditiv al obiectelor
vin în haită şi se aşează din nou 
pe marginea mesei la care stau
chicotesc şi se înghiontesc curioase
în timp ce eu încep să scriu poemul.
din când în când îmi 
vânează câte un cuvânt
făcându-mă să mă opresc şi să respir
ele sunt polimorfe, pot circula prin cuvinte
fără ca eu să îmi dau seama.

METAMORFIK@ 2

Voi scrie un poem când voi fi liniştit.
Despre oraş şi despre felul în care spaţiul
se distorsiona şi se sfredeleau în el
găuri de vierme transdimensionale.
Despre cum te plimbai tu pe Pandurilor
în bluza aceea crem decoltată şi
despre şoseaua cu două benzi care se
inflama şi palpita ca într-un
joc cu lentile biconvexe, divergente. Voi
scrie un poem despre viziunile mele citadine iar tu
vei fi cea mai tulburătoare dintre ele, tu
vei electriza în treacăt fonemele poemului
cu buclele tale negru-roşcate. 
Vocalele, parcă văd,
or să-şi facă tobogane din cârlionţii tăi şi ţi se vor
scurge de-a lungul pomeţilor sub bărbie.
Vei intra în poem cu gestul hotărât al
împingerii  unei uşi de magazin şi

poemul va începe să tremure
din toate silabele, va începe să se bâlbâie,
se va umple cu sudori de desuet şi va avea uşori
fiori pornografici pe care apoi
am să-i fardez cu termeni abstracţi
din pudoare faţă de ochiul criticii, faţă
de dl. Cistelecan care îl va citi prin e-mail
privind câte un vers peste ochelari şi
descojindu-l până la miez aşa cum
îmi ascut eu creioanele chinezeşti cu briceagul
cioplindu-le vârful până ce dau de grafit.
Iar tu te vei întinde în poem ca o iubită
cuminte şi ascultătoare - mă vei aştepta
să scriu despre poemul pe care îl voi scrie.
Vom privi amândoi oraşul prin
pânza foşnitoare a cuvintelor.

ELEGIA OBIECTELOR

sunt spaţii în memorie unde
şi cele mai neînsemnate obiecte 
vorbesc despre ea

un parc pustiu în faţa universităţii
vitrina plină de reclame a unui magazin

spaţii care se încâlcesc şi se înverşunează
atunci când închid ochii,
formând hărţi indescifrabile, palimpseste
unde traiectoria matematică a gesturilor
se descompune după algoritmuri obscure

ca în a beautiful mind detaliile se fragmentează
în silabe şi fragmentele sunt iluminate aleator 
fără oprire fără logică şi fără vreun sens

o hierofanie adânc camuflată în real
ea trece prin obiecte cu forţa
unei descărcări electrice…

DEPRESIE

Mereu acelaşi sentiment chinuitor
aceeaşi obsesie de care nu pot scăpa:

Nimic nu-mi aparţine de fapt 

Viaţa trece prin mine şi nu rămâne nimic -

lumea cu obiecte, oameni, cuvinte
realitatea holografică, virtuală, 
se derulează cu precizia unui program sofisticat
pe monitorul tridimensional al unui computer

Nimic nu e întâmplător şi nimic nu îmi aparţine

Nu există cu adevărat decât ceea ce îmi lipseşte
ceea ce am pierdut şi regret:
vocea muzicală a bunicii povestindu-mi
despre trenurile cu soldaţi din anii războiului
mâna ei noduroasă şi caldă mângâindu-mi părul
gustul dulceag al merelor uscate de ea

Există cu adevărat doar acele după-amieze de iarnă
când zăpada de sub geam avea inflexiuni mov
şi maşinile se împotmoleau claxonând 
există numai glasurile părinţilor mei sub pomul de Crăciun
zâmbetele lor şi toate jucăriile din cutii
maşinuţele chinezeşti şi indienii din plastic
trenuleţul electric, abţibildurile şi cărţile cu poveşti.

Nu pot avea nimic din ce există şi nimic 
din ce am acum nu există de fapt:

Numai amintirile sunt adevărate 
fracţiunile vieţii devin reale numai 
după ce trec şi nu-mi mai aparţin
.....................................................

Iată de ce poemele mele de dragoste
nu vor putea fi scrise decât la trecut -
singurul timp în care tu eşti adevărată
şi iată de ce îţi spun întotdeauna că
toate poemele mele de dragoste sunt deja scrise
că eu nu fac decât
să îmi sfidez obsesiile şi neputinţa scriind.

POEME de  

DUMITRU MIRCEA BUDA



(Urmare din pagina 1)
Momentele lirice au fost intercalate cu 

lecturi de proză, anecdote şi judecăţi de 
valoare la adresa actului cultural contem-
poran. Cântecele interpretate de profeso-
rul Ioan Porim, care cu greu şi-a stăpânit 
emoţiile în faţa asistenţei, şi-au găsit şi ele 
locul binemeritat în desfăşurătorul eveni-
mentului.

Scena a revenit apoi artistului şi scriitoru-
lui Ioan Astăluş. El a presărat scurta sa ple-
doarie pentru cultură cu câteva bancuri, apoi 
a citit un fragment din cea mai nouă creaţie 
literară a sa. Poetul Gheorghe Botezan a citit 
o poezie, creaţie proprie şi a dat cuvântul 
Magdei Han care i-a urmat exemplul. De la 
masa colegiului redacţional al revistei „Lit-
Art” a vorbit şi Nelu Mărginean care, în ton 
cu locul în care s-a desfăşurat şezătoarea, a 
citit un eseu inspirat de vizita la rezervaţia de 
bujori de la Zau, unici în România. 

A venit apoi rândul Angelei Măgheruşan, 
redactor „LitArt”, care a menţionat două 
nume mari din istoria Tîrgu-Mureşului: Emil 
A. Dandea şi Bernády Győrgy, amintind 
contribuţia celor două personalităţi în 

cultura mureşeană. Măgheruşan a adăugat 
că aceşti doi oameni ar trebui lăudaţi „la 
pachet” pentru că sunt de aceeaşi talie şi au 
avut contribuţii identice ca valoare.

Invitată la şezătoare a fost şi omul de 
presă Ioana Roman care a oferit un tablou 
mai puţin plăcut, dar adevărat despre relaţia 
culturii cu presa, despre care a spus că „nu 
este una comodă.” 

Odată cu scriitorul Constantin Nicuşan a 
venit şi momentul amintirilor în şezătoarea 

literară „LitArt” de la Zau de Câmpie. Acesta 
a oferit publicului un fragment dintr-un 
roman memorialist a cărui temă este viaţa 
tatălui autorului. Nicuşan a dat citire şi unei 
poezii pe aceeaşi temă: „tata lucra la o şcoală 
profesională care fabrica clasa muncitoare”.

Cel de-al doilea moment al profesorului 
Ioan Porim l-a evocat pe Avram Iancu, după 
care asistenţa a gustat din arta poetului 
Zeno Ghiţulescu, decanul de vârstă al scri-
itorilor mureşeni. Poeta Cornelia Toşa, plină 
de emoţie şi cu vocea tremurândă, a adus în 
faţa publicului câteva poezii îndrăgite care 
au învăluit încăperea în melancolie.

„Reverenţă în faţa celor care cred în 
necesitatea şi frumuseţea cuvintelor scrise.” 
Aşa şi-a început actorul şi publicistul Rudy 
Moca emoţionanta pledoarie pentru frumos. 
Acesta a citit trei poeme care i-au adus acto-
rului ropote de aplauze din partea publicu-
lui. Tânărul poet Dumitru Mircea Buda, şi el 
redactor al revistei “LitArt” a vorbit despre 
profilul tipăriturii. Buda a subliniat faptul că 
existenţa duală a „LitArt”, cea tipărită şi cea 
digitală, se întâlnesc foarte bine în scopul 
propus de redactorul-şef Adrian A. Giurgea. 

Scriitoarea Mediana Stan a citit asistenţei 
un poem plin de tâlc, iar şezătoarea a fost 
încheiată de actorul Nicolae Mihoc care a 
ales să recite trei poezii, ale poeţilor Romulus 
Lupescu, Toma Caragiu şi, nu în ultimul rând, 
Adrian A. Giurgea. 

Redactor: Nelly Blăjuţ
A consemnat: Ana-Maria Gajdo

Adrian A. Giurgea, redactor-şef  „LitArt”:
„Revista „LitArt” apare în judeţul Mureş cu 
o difuzare judeţeană, naţională dar, prin in-
termediul on line-ului, şi internaţională. Mă 
încăpăţânez să apară această revistă (…) 

pentru că ştiu şi simt că este încă nevoie de 
un spaţiu de exprimare al celor care creează, 
al tinerilor creatori. Pentru că nu cred că mai 
este momentul să avem literatură de sertar, 
este  nevoie ca cineva să le ofere tinerilor 
locul - fiindcă dreptul îl au - de a se exprima, 
nu numai în mediul on line, unde fiecare 
spune ce vrea ci într-un mediu organizat, 
unde o redacţie îşi poate spune un punct 
de vedere cât se poate de profesionist în 
legătură cu textul sau cu lucrările prezentate 
spre publicare. Intenţia mea este ca, dacă 
reuşim din 2013, dacă nu, din 2014, acest 
gen de manifestare să ajungă în cât mai 
multe locuri, comune, din judeţul Mureş, fie 
sub semnul şezătorii „LitArt”, fie sub altă de-
numire: oamenii de cultură, oamenii de litere 
şi actorii să se poată întâlni gratuit, fără a se 
tăia bilet la intrarea în sala de spectacol, cu 
lumea satului mureşean. Şezătoarea literară 
„LitArt” s-a bucurat de sprijinul financiar al 
Consiliului Judeţean Mureş în baza unui pro-
iect declarat câştigător în cadrul licitaţiei de 
proiecte culturale din primăvara acestui an”.

Ioana Roman, publicist:
„Din punctul meu de vedere presa 
târgumureşeană şi mureşeană, în general, 
nu este, sincer, foarte apropiată de actul cul-
tural. Şi îmi permit să fac afirmaţia şi mi-o 

asum în contextul în care am condus câteva 
redacţii (…) Sper eu ca mai mulţi oameni din 
zona de presă târgumureşeană, pentru care 
meseria de jurnalist nu este o etapă din viaţă 
ci o vocaţie să considere, ca şi mine, că trebuie 
să acordăm mai mult timp fizic, în emisiuni la 
televizor, radio sau în paginile ziarelor pen-
tru zona de creaţie. Dar dacă ar fi să facem o 
analiză pe ansamblu, lucrurile nu stau foarte, 
foarte bine (…) Din păcate, televiziunile nu vor 
difuza asemenea emisiuni culturale pentru că 
nu există încă un public de nişă. Se pare că, în 
România, să te uiţi la o emisiune culturală a 
devenit un act de „snobism”, oarecum (…) 
Din păcate, legat de relaţia presă - cultură, în 
general, mai ales în ceea ce priveşte posturile 
naţionale mari de televiziune nu va fi una 
comodă nici pe viitor. Eu voi susţine, prin tot 
ceea ce pot eu să fac, promovarea culturii în 
presă”

Alexandru Iurian, primarul comunei Zau 
de Câmpie:
„Mă bucur că şi anul acesta am găzduit acest 
eveniment la Zau şi îi mulţumesc lui Adrian 
Giurgea că s-a gândit să facă în locul lui natal 
astfel de întâlniri literare, pentru că în mediul 
rural cultura a fost neglijată şi astfel de întâl-
niri nu prea au loc”
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Încă de la început se cuvine să enunț câteva lămuriri nece-
sare. Totemul este adeverirea identitară a unei comunități; 
semnul de recunoaștere a apartenenței și continuității ei în 
topos, în istorie, în conștiința comună. 

Totemul este, totodată întruparea unui crez. Prin na-
tura lui, are un distinct conținut material și o concretețe 
obiectuală. El ilustrează ,, spiritul locului,,, esența dăinuitoare 
și protectoare a entității umane care îl investește cu aceste 
calități.

Totemul nu-i un simbol, deși are și un anume rost sim-
bolic, semnificativ și recognoscibil înlăuntrul comunității. 
Nu este nici amuletă purtătoare de tâlcuri oculte, după cum 
nu este nici sacrament , atâta vreme cât el doar evocă și 
instituie un temei genealogic în numele unui crez colectiv, 
ce-i conservă existența și perenitatea ființei în obște, fără a 
construi, prin el și în jurul lui, un edificiu religios. De aceea, 
totemul nu este perceput ca o relicvă de esență divină. De 
aceea n-o să-l aflăm în practici sau procesiuni cu caracter 
religios. El nu este prezervat în spații sau amenajări ascunse 
privirii, ci este un element vizibil și o realitate obiectuală 
permanentă, prin care funcția lui bipolară – cea identitară, 
prin certificarea rădăcinilor primordiale/originare, și cea pro-
tectoare – se manifestă deschis ca un dat obiectiv și spiritual, 
în egală măsură. De aceea totemul este prezent și astăzi, mai 
ales în comunitățile genuine, de dimensiuni restrânse, dar 
răspândite în toată lumea. Practicile șamaniste siberiene, 
africane, tibetane, amerendiene, cele din Oceania australă 
perpetuează în forme ritualice spectaculare vii de o mare 
diversitate credințe și convingeri de tip totemic.

Desigur, pentru formațiunile tribale din lumea 
contemporană totemul nu mai prezintă exclusiv încărcătura 
esoterică, ocultă inițială a obiectului infailibil, devenit fetiș. 
Atributele de ordin decorativ-ornamental, de podoabă 
binefăcătoare (port-bonheure), interesele comerciale și cele 
sociale au făcut din totem un articol de curiozitate turistică și 
culturală, dar și o valoare insolită de mai largă adresabilitate 
publică. 

Nu întâmplător, artizanii primitivi au tratat de-a lungul 
timpului forma totemului în versiuni tot mai sublimate, 
marcând o tendință de condensare în simbol a vestigiului 
real, originar, simultan cu accentuarea detaliilor expresive 

ale reprezentării obiectului-totem. De aceea, în marea lor 
majoritate, artefactele totemice au desfășurare volumetrică, 
senzorialitate tactilă și pregnanță obiectuală. Materialele 
din care sunt făcute sunt precumpănitor minerale, fibroase 
vegetale sau de origine animală (os, piele, blană,pene) aflate 
de regulă în mediul natural proxim și accesibil. Este motivul 
pentru care, de pildă, elemente ale recuzitei sacramentale a 
cultelor religioase monoteiste cunoscute nu pot fi asimilate 
universului de reprezentări totemice, deși tentația derapa-
jului ereti de acest gen există! Niciodată crucea, pocalul 
Graalului, steaua davidiană, roata hindusă, stupele budiste, 
mihrabul islamic sau alte însemne simbolice sacramentale nu 
vor putea fi însușite de conștiința religioasă a umanității drept 
totemuri, oricât de departe ar împinge această limită adepții 
(deloc puțini) ai libertății totale de interpretare și exprimare 
artistică. 

Cu toate acestea, manifestările publice ale artiștilor plastici 
din ultimul secol, atașați esteticii moderniste sau tendințelor 
avangardiste, persistă în confuzia dintre teritoriile simbolisticii 
religioase, cu seculară și aprofundată semnificație teologală și 
cele ale spectacolului ritual și misticii magice elaborat în jurul 
uneia sau alteia dintre puzderiile de reprezentări totemice.

Neconstituindu-se într-o religie, ci ființând în numele unei 
credințe aleatorii și strict localiste cu scopuri paternaliste, 
temporale și sociale bine determinate înlăuntrul micro-
comunităților care le cultivă, astfel de practici totemice, și tot 
ceea ce intră sub incidența lor, nu vor putea accede în zona 
largului interes public, decât sub forma unor realități exotice 
de minorat cultural și spectacular, de mostre vii ale unor 
curiozități antropologice.

Ceea ce se poate constata, azi retrospectiv, și în 
desfășurarea incitantului proiect expozițional de la Tg. Mureș, 
al cărui consecvent și tenace promotor este pictorul Adrian 
Chira, susținut de numeroșii săi invitați de-a lungul a șapte 
ediții succesive. În bună parte, lucrările expuse, reprezentând 
principalele genuri, limbaje plastice și orientări estetice/
stilistice, au vădit inadecvarea tematică, caracterul excesiv ex-
perimental, improvizatoric, viciat uneori, alteori prea liberal al 
interpretării și transpunerii în operă a motivelor totemice, fapt 
ce trădează confuzia și aproximarea în cunoașterea termenu-
lui pus în ecuația plastică a proiectului mureșean. O probează 

majoritatea compozițiilor de pictură și grafică de pe simeze, 
știut fiind că discursul descriptiv sau retorica abstractiformă 
în format bidimensional sunt greu compatibile cu pregnanța 
obiectuală, aproape sculpturală, a conceptului de Totem.

Această a șaptea ediție a Salonului internațional cu 
acest generic, și-a propus să imprime mai multă rigoare 
în configurația plastică a conceptului tutelar, în versiuni și 
limbaje plastice deopotrivă moderne și originale. Majoritatea 
lucrărilor expuse sunt semnate de sculptori prestigioși și de 
câteva compoziții spațiale, panouri de pictură-obiect realizate 
de artiști specializați în pictura sau grafica de șevalet. 

O opțiune curatorială salutară, ce își propune să confere 
acestui proiect expozițional un temei estetic credibil și o inter-
pretare flexibilă , în cheie post-modernă, a înveteratului con-
cept  de ,,Totem,, , ce are atâtea influențe și întrepătrunderi  
fertile cu viziunile și expresiile plastice ale artelor vizuale 
europene din ultima sută de ani. 

Este motivul pentru care, dintr-un parcurs expozițional 
contradictoriu prin echivocul reprezentărilor pretins ,,to-
temice,, și al improvizației afirmative, ori a confuziei asupra 
conceptului tutelar, lucrările din actualul Salon ,,Totem,, de la 
Tg. Mureș au un miez interogativ plauzibil și mai coerent prin 
alternativele plastice explicite oferite dialogului vizual. Unele 
dintre acestea – mă gândesc la creațiile semnate printre alții 
de Al. Păsat, Ioan Pop-Vereda, Ștefan Călărășanu, Simion 
Moldovan, Vasile Rață, Iosif Tasi, Sorin Purcaru, Nicolae Fleissig 
– mi s-au relevat exemplar împlinite și probatorii pentru ceea 
ce  probabil, vom vedea în următoarele ediții ale acestei re-
marcabile inițiative artistice și curatoriale mureșene, dedicată 
creației plastice contemporane.

Corneliu Antim, critic de artă 
Septembrie, 2012                                                 

Miezul interogativ al Totemului

Fundaţia de Artă Contemporană organizează în 
perioada 20 septembrie – 13 noiembrie 2012 Expoziţia 
Internaţională de Artă Plastică „TOTEM”, ediţia a VII-a, Târgu-
Mureş. 

Vor participa 19 artişti plastici din România, Franţa, 
Azerbaijan şi Burkina Faso. 

Vernisajul expoziţiei „TOTEM” va avea loc în data de 
20 septembrie 2012, ora 18.00, la Sălile U.A.P., de la Pala-
tul Culturii din Târgu-Mureş, Strada Enescu nr. 2. Prezintă 
criticul de artă Corneliu Antim. Curatorul expoziţiei este 
Adrian Chira.

Partenerul principal al evenimentului este E.on România. 

Parteneri ai evenimentului sunt UAP Târgu-Mureş, Com-
plexul Muzeal Judeţean Mureş şi Asociaţia K’ARTE.

Participă artiştii Ştefan Pelmuş (Bucureşti), Ştefan 
Călărăşanu (Timişoara), David Morar (Târgu-Mureş), Vasile 
Raţă (Bucureşti), Iosif Ştefan Tasi (Timişoara), Alexandru Păsat 
(Cluj Napo-ca), Vasile Tolan (Bucureşti), Maxim Dumitraş 
(Bistriţa Năsăud), Napoleon Tiron (Bucureşti), Florin Ciu-
botaru (Bucureşti), Mihai Perca (Bistriţa Năsăud), Simion 
Moldovan (Reghin), Pop Ioan (Maramureş) Sorin Purcaru 
(Iaşi), Ionuţ Anghel (Bucureşti), Gopal Dagnogo (Burkina 
Faso), Adil Yusif (Azerbaijan), Nicolae Flaising (Franţa), 
Cristian Sida (Timişoara).

TOTEM 2012

Participanţi: Bucur Mana; Costea 
Gherghina, Bucureşti;  Csiki Orsolya; Csorvási 
Szabó Laszló Attila; Fórró Ágnes, Cluj Napoca; 
Moldovan Mária; Moldovan George, sculptor; 
Mureşan Gheorghe, sculptor; Olteanu Mariana 
Cara, Sighişoara

Într-un mediu natural, pe valea Mureşului, 
într-o curte plină de verdeaţă, aproape de 
domeniul Vlasiu, din amabilitatea familiei 
reghinene Perşa Anca şi Ovidiu am reuşit  
organizarea unei tabere de vară a patru zile de 
arderi succesive tip raku.

„Vinovat” de aceasta a fost grupul 
de ceramişti „CERART” din Târgu Mureş 
coordonaţi de subsemnata.

Dar mai întâi câteva cuvinte despre 
arderea RAKU. Această tehnologie de origine 
asiatică cu o vechime considerabilă a fost 

pusă în practică de către călugării zen care 
făceau mici recipiente pentru ceremonia 
ceaiului, arderea (una singură) având loc în 
nişte gropi acoperite cu lemne cărora li se 

dădea foc . În zilele noastre răspândindu-se 
în toată lumea această tehnică de ardere a 
fost îmbrăţişată de către ceramişti din diverse 
ţări, totodată adăugându-se noi şi noi metode 

cât şi imbunătăţiri. Pe lângă metoda clasică 
de ardere şi tratare cu diferiţi agenţi (fum, 
pământ, nisip, paie, frunze uscate, sare etc.) 
este procedeul naked raku destul de recent 
inventat pe care l-am aplicat cu succes şi noi. 
Este o metodă mai laborioasă cu mai multe 
faze de lucru dar rezultatele sunt pe măsură.

Arderea clasică necesită două faze de 
trecere prin foc şi anume obiectele fie ele 
din lut şamotă sau gresie se biscuitează la 
aproximativ 1000 grade C, apoi se glazurează 
cu glazuri tip raku şi se ard într-un cuptor 
special construit ca cel din imagine

Când atmosfera din cuptor atinge 
temperatura dorită se scot obiectele şi se 
bagă în recipienţi din tablă care conţin diferiţi 
agenţi mai sus menţionaţi ce produc fum în 
contact cu obiectul incandescent. Efectele 

sunt uimitoare şi surprinzătoare, irizaţii, 
metalizări cracleuri etc. Anul trecut împreună 
cu doi colegi respectiv Monika Pădureţ şi 
Moldovan George am participat la un curs 
de naked raku la Fundaţia Internaţională de 
Ceramică din Kecskemét, Ungaria învăţând şi 
îndrăgind totodată această metodă de ardere.

În aceste patru zile am experimentat în 
special arderea naked raku care înseamnă raku 
gol sau golaş semănând cu terra sigilata până 
la un punct. Obiectele trebuie bine şlefuite 
inainte de biscuitare, pe urmă acoperite cu 
un strat protector (un gen de barbotină) şi în 
final gazurate. Se ard la temperatura glazurii, 

se scot din cuptor incandescente se afumă 
şi se stropesc cu apă rece astfel glazura care 
n-a aderat la ciob va exfolia iar fumul care a 
pătruns prin pori şi crăpături va realiza desene 
negre/fumurii pe suprafeţele obiectului.

Fiind o reuşită voi continua organizarea 
an de an a acestei tabere/experiment contând 
în continuare pe sprijinul familiei Perşa cărora 
le mulţumesc şi pe această cale, al Primăriei 
municipiului Târgu Mureş cât şi a altor iubitori 
de frumos.

Mana Bucur, artist ceramist
 Coordonatoare „CERART” şi 

organizatoare tabară „RAKU”

LABORATOR EXPERIMENT ”RAKU” DEDA BISTRA 23-26 AUGUST 2012
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Dragonul Roz şi Rozana 

A fost odată un băieţel care locuia la oraş şi care se numea 
Voicu. În fiecare săptămână îi făcea o vizită bunicii care locuia 
într-un sat apropiat, despărţit de oraş printr-o pădure, s-o în-
trebe de sănătate şi s-o ajute la treburi iar bunica îl aştepta de 
fiecare dată cu plăcintă. 

Într-o zi, pe când se întorcea de la ea, se întâlni prin 
pădure cu o fetiţă murdară de noroi din cap până în picioare 
şi cu rochia ruptă dar care se vedea a fi o rochie roz de toată 
frumuseţea, iar pe cap, peste cozile ciufulite avea o coroniţă 
de aur. Voicu îşi dădu seama că trebuia să fie o prinţesă. Dar 
ce căuta tocmai acolo şi de ce era în halul acela? Se uită în 
toate părţile dar nu văzu nici vreo caleaşcă, nici vreun vizitiu 
sau alt personaj  de poveste care să o însoţească.  

- Ce caută o prinţesă ca tine singură prin pădure? 
Mica prinţesă începu să plângă şi spuse că ea este prinţesa 

Rozana şi că un dragon rău o urmăreşte, un dragon care vrea 
să o răpească de la tatăl ei, regele, pentru a-i cere regatul în 
schimbul ei. 

- Oh, bietul tata i-ar da desigur regatul în schimbul meu 
dar gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă un dragon rău ar veni 
la putere, ce s-ar întâmpla cu regatul... 

- Cred că ar fi groaznic, dar dragă prinţesă, eu ştiu ca la noi 
în ţară nu conduce un rege, ci un preşedinte, cine este tatăl 
tău, despre ce regat vorbeşti?

- Oh, cred că am alergat atât de departe încât am ieşit din 
povestea unde se află ţara mea, dar asta nu are importanţă, 
dragonul a ieşit şi el după mine!

- Dar nu se vede niciun dragon, a zis Voicu privind în jur, 
când deodată zări o creatură mare, roşcată mişcându-se 
pe după trunchiurile copacilor. Voicu o prinse de mână pe 
prinţesa Rozana, se furişă cu ea printre copaci şi tufişuri şi 
o ascunse în scorbura unui copac. Dragonul trecu pe lângă 
scorbură fără să-i vadă, în timp ce copiii îl auzeau gâfâind cu 
putere, apoi îi zăriră şerpuind coada lungă, acoperită de solzi, 
cu săgeată în vârf. După ce trecu dragonul, Voicu o luă pe 
prinţesă de mână şi fugiră în direcţia opusă, la casa bunicii. 
Dar dragonul alerga în zigzag şi îi văzu fugind. Ei intrară într-
un suflet în casă, ţipând:  

- Buni, buni, ne urmăreşte un dragon!
Bunica crezu că Voicu şi vreo colegă de şcoală, se jucau. Se 

uită pe geam şi când văzu ditamai namila roşcovană venind 
spre ei, plin de scântei de parcă avea artificii aprinse din loc 
în loc, peste solzi, nu ştiu ce să creadă. Parcă totuşi nu era de 
glumă. 

- Ce ne facem? ţipă prinţesa. 
- În astfel de situaţii, trebuie înainte de toate să ne păstrăm 

sângele rece, zise Voicu. 
- Sânge rece? Nu ştiu cum de... prinţesa nu mai putu con-

tinua. Alunecau toţi şi se loveau unii de alţii şi de lucrurile din 
casă. Dragonul prinsese casa în labe şi o zgâlţâia ca pe o cutie 
cu acadele.

- În al doilea rând, ţipă Voicu ţinându-se de un stâlp, logic 
ar fi să... au! ne gândim un pic...

- Doamne, dragii mei, cine se mai poate gândi, aşa balaur 

n-am văzut în viaţa mea, vai de mine, o voi ascunde pe 
prinţesă... într-un borcan mare cu dulceaţă de trandafiri, să 
stea până la nas în dulceaţă... zise bunica sărind împreună cu 
Rozana mai sus sau mai jos, fără voia lor. 

- Încă nu, ţipă Voicu, ştiu ce facem!
- Ce? 
- Ce?  
- Îi dăm plăcintă! 
- Plăcintă? ţipă Rozana lovindu-se cu coroniţa de tavan, 

mai bine să mă bage bunica în borcanul cu dulceaţă, crezi că 
dragonul se va lăsa înduplecat cu o plăcintă? 

- Doar nu vrei să stricăm atâta dulceaţă, Rozana!
- Nu se va strica dulceaţa, ba dimpotrivă, prinţesa îi va da 

un gust şi mai bun... 
- Eh, eu zic că plăcinta îl va îndupleca, e o plăcintă cu 

coarne roşii care se topesc în gură de coapte ce sunt, spuse 
Voicu icnind. Apoi reuşi să ia o bucată mare de plăcintă şi ieşi 
în faţa dragonului. Dragonul era foarte mânios dar şi foarte 
obosit şi flămând. Mirosul plăcintei îi intră în nări iar când îi 
căzură ochii pe ea, îşi răsuci coada cea fioroasă în jurul picioa-
relor, ca un câine şi căscă gura iar plăcinta îi alunecă printre 
dinţii conici, pe gât.  

- Oh, ce bunătate! exclamă el şi scoase un sughiţ iar cu-
loarea roşcată a solzilor păli în roz. Era un dragon roz făcut 
anume pentru răpirea prinţeselor şi se înroşea numai când se 
supăra că nu le putea prinde. 

- Aduceţi-i apă, zise Rozana, iar bunica aduse repede un 
urcior cu apă rece din fântână şi îi turnă pe gât. Dragonul de-
veni şi mai pal, de un roz minunat iar solzii scoteau scântei 
abia vizibile în lumina soarelui. 

- Uite ce e, zise Voicu, o laşi în pace pe prinţesa Rozana 
şi vei primi în fiecare săptămână câte o tavă cu plăcintă din 
asta, făcută de bunica.

- Vai, se lamentă el, dar eu sunt sub comanda Vrăjitorului 
Tăciune care mă aşteaptă cu prinţesa Rozana, nu este după 
cum vreau eu, zise dragonul, ce credeţi, că nu aveam altce-
va mai bun de făcut decât să fug după o prinţesă până aici, 
prin hăţişuri? Să fim serioşi, mie îmi place să stau la soare pe 
terasa castelului, să ronţăi bomboane roz, să înfulec dulceaţă 
de trandafiri (aici bunica zise: oh, n-ar fi fost o idee bună!) şi 
plăcinte cu fructe roşii de pădure, şi să citesc poveşti din cărţi 
cu coperte roz şi poze mari cu prinţese. Iar dacă nu-mi plac 
poveştile sau prinţesele iau cartea, o închid şi o zgâlţâi de se 
sfărâmă castelele de cristal iar prinţesele rămân fără castele 
şi trebuie să iasă din poveşti şi să devină fetiţe obişnuite... iar 
prinţii... hâc, băieţei obişnuiţi, iar regii, preşedinţi obişnuiţi... 

- Dar e chiar drăguţ dragonul, zise bunica făcându-şi curaj 
şi scoţând capul pe uşă. 

- Ascultă, nu înţelegi că vei primi în fiecare săptămână 
câte o tavă cu plăcintă de coarne?

- Şi ce dinţi albi are! mai adăugă ea.
- Am o slăbiciune pentru lucrurile roz şi roşii, şi pe dinţi 

mă spăl numai cu pastă de dinţi roşie! Nu numai dimineaţa 
şi seara ci şi când mă plictisesc! zise dragonul către bunica, 

arătându-şi dinţii, apoi către Voicu, scărpinându-se gânditor 
sub o falcă: Ştii ce? Am s-o fac scăpată pe prinţesă, îi spun că 
am prins-o, dar pe drum nu s-a ţinut bine pe spinarea mea şi 
a căzut în... într-un tort de îngheţată şi a îngheţat... Vrăjitorul 
Tăciune era îngrozit de gheaţă.

- Bine, zise Voicu, atunci aşa rămâne, îi spui că ai scăpat-o 
pe prinţesă în tortul de îngheţată iar noi facem plăcintă. 

- Atunci, adăugă dragonul, aştept aici să-mi faceţi o tavă 
întreagă...

- Bine, dar şi tu trebuie să ne ajuţi, să mergi să culegi 
coarne.

Dragonul luă un coşuleţ şi se duse în pădure să culeagă 
coarne, după ce l-au dăscălit pe unde s-o ia să găsească tufele 
cu fructe roşii iar Voicu şi Rozana se apucară să cearnă făină. 

Când ajunse în pădure şi gustă din coarnele coapte şi 
simţi cum i se topeau pe limbă, dragonul începu să cânte 
de bucurie: „un dragoooon fioroooos culege coarneee în 
pădureeeheheee,  un dragoooon cât un vagoooon... un 
dragooon roz bomboooon... un dragon buuuuuuuuu-
buuuuuuuu-buuuuuuuu-buuuuuuuuu-rooooosss verde 
castravete în pădureeheeeheheeeee... hm, hm mai departe...
he he nu ştiu...” Între timp, bunica o spălă pe prinţesă şi îi cârpi 
rochia. 

Apoi dragonul îşi primi tava cu plăcinta cea minunată 
şi plecă zburând în înaltul cerului la stăpânul lui, Vrăjitorul 
Tăciune. Nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu el pentru că nu 
a revenit după plăcintă, aşa cum fusese vorba. Iar prinţesa îi 
mulţumi cu lacrimi în ochi lui Voicu şi bunicii. Prinţesa trebuia 
să se întoarcă acasă şi îl rugă pe Voicu să o însoţească pentru 
ca tatăl ei, regele să-l cunoască pe salvatorul ei. În pădure era 
un drum care ducea în poveste, aşa că apucară pe drumul 
acela şi ajunseră în ţara prinţesei. Chiar la hotar îi aştepta o 
caleaşcă aurită trasă de cai albi şi înconjurată de gărzi călare, 
deoarece regele îşi căuta fiica şi toată ţara era împânzită cu 
gărzi. Cei doi copii se urcară în caleaşcă şi fură duşi la castel. 
Regele îi mulţumi lui Voicu că i-a salvat fiica şi regatul. Apoi 
Voicu se întoarse aici în oraş, la părinţii lui. Dar se întâlneşte 
adesea cu prinţesa Rozana în pădure, pe cărarea care duce 
în poveste. 

Voicu a crescut, s-a făcut ditamai voinicul şi acum merge 
la universitate într-un oraş mare. Prinţesa, care a crescut şi ea, 
îl vizitează când şi când în lumea lui. Oamenii întorc capetele 
după ea, când o văd în veşmintele ei de prinţesă, aşa cum 
întorc după Voicu în ţara ei cu castele, caleşti şi tineri cu man-
tii şi spade agăţate de şold când văd, lângă prinţesa lor, în 
caleaşcă, un tânăr îmbrăcat atât de simplu şi ponosit şi atât 
de exuberant, pe care nu îl pot încadra în nicio categorie. 
Voicu i-a propus prinţesei să se schimbe în blugi şi tricou şi să 
se înscrie şi ea la cursuri iar pe părinţi să-i ţină într-o carte, în 
geantă, dar ea încă nu s-a hotărât. Trecătorii, prietenii, îl văd 
adesea pe Voicu cu o fată la braţ, îmbrăcată şi pieptănată ca 
o prinţesă, cu coroniţă de aur pe cap şi cred că a ieşit de la 
vreun teatru, dar nu se gândeşte nimeni, şi nici Voicu nu le-a 
spus, că ar fi o prinţesă adevărată.

de Mediana STAN

Reluări Sala Mare

Carmina Burana, de Carl Orff
Spectacol eveniment de Gigi Căciuleanu

Spectacolul de teatru-dans Carmina Burana, realizat de artis-
tul francez de origine română Gigi Căciuleanu la Târgu-Mureş 
este deja un success de public, care a făcut săli pline stagiu-
nea trecută, adresându-se în egală măsură publicului român, 
dar şi celui maghiar, tinerilor, dar şi celor de alte vârste, cu 
adevărat un spectacol pentru “Marele Public”. Participând la 
Festivalul de Teatru de la Sibiu, stagiunea aceasta Carmina 
Burana va reprezenta Teatrul la Festivalul Naţional de Teatru 
de la Bucureşti. Spectacol invitat în ţară şi străinătate, Car-
mina Burana este recomandat şi de aprecierile laudative din 
partea criticii de specialitate.
„Principala calitate a întregului spectacol este tocmai clari-
tatea sa. Combinaţia dintre mişcare, muzică, imagine şi text 
în limba latină, creată la nivel de simbol, este percepută, în 
primă fază, senzorial de către spectatori (...) Imaginea de final, 
cu lună roşie şi om alergând în gol, în deplină tăcere, este una 
care merge fără greş direct la esenţă: fiecare dintre cei care 
au asistat la reprezentaţie va rămâne cu imaginea propriei 
neputinţe în faţa sorţii.” Sorin Mircea Rusu, LiterNet

Căsătoria, după N.V. Gogol
Regia artistică:  Tufan Imamutdinov (Rusia)

Căsătoria este o comedie de bună calitate după piesa lui 
Gogol, realizată de tânărul regizor rus  Tufan Imamutdi-
nov, propunând o rescriere contemporană a unei piese din 
repertoriul antologic al teatrului universal. Ceea ce place la 
Căsătoria este „raportul dintre situaţiile comice, jucate cu 
plăcere şi exactitate de actori (...) într-o variantă de scenă ce 
depăşeşte comedia facilă şi redă atemporalitatea conflictelor 
existenţiale” (Oana Cristea Grigorescu - Observator cultural)

Reluări Sala Mică

CLOACA, de Maria Goos
Regia Theodor Cristian Popescu

Spectacolul Cloaca reprezintă „o combinaţie reuşită de come-
die, dramă, sensibilitate, cinism şi erotism... în afară de faptul 
că reuşeşte să pună în valoare actorii, este unul cu ţinută şi cu 
substanţă.” (LiterNet - Sorin Mircea Rusu)
Beneficiind de o distribuţie de excepţie, în care se regăsesc ac-
torii Dan Rădulescu, Nicu Mihoc, Nicolae Cristache, Alexandru 
Pavel şi Raisa Ane, Cloaca este un spectacol cu mare priză la 
public prin povestea pe care o propune dar şi prin chimia 
excepţională a grupului de artişti implicaţi.
Dacă mai adăugăm şi excepţionala scenografie a semnată de 
Velica Panduru, putem spune că spectacolul Cloaca este un 
produs teatral complet, realizat sub atenta conducere a caris-
maticului regizor Theodor Cristian Popescu.

PRAH (6 din 49) de György Spiró 
Regia artistică:  Cristian Ioan

Spectacolul Prah (6 din 49) îi readuce pe scena târgumureşeană 
pe doi dintre actorii care au marcat isoria teatrului mureşean 
în ultimele decenii, Marinela Popescu şi Mihai Gingulescu.  
Urmăriţi atent de regizorul Cristian Ioan, cei doi îndrăgiţi 
actori oferă publicului o mostră de farmec teatral, într-o 
demonstraţie actoricească de excepţie.
Prah este un spectacol pentru toate vârstele, plin de umor 
dar şi de situaţii limită, cu o scenografie ce poartă amprenta 
scenografei Judith Dobre-Kóthay, premiată în 2012 de către 
UNITER pentru întreaga activitate. 

MEDE/EA sau Despre fericirea conjugală 
un spectacol de Roxana Marian

MEDE/EA este ultima premieră a stagiunii trecute, inau-
gurând programul Teatru de Risc deschis spre tineri şi 
inovaţie teatrală. „Un spectacol care se compune din impli-
carea echipei şi din soluţii ingenioase (...) Medeea de secol 21 
vorbeşte - când în şoaptă, când urlând de-a dreptul - despre 
sacrificiu, iubire şi toate feţele lor. E o alegere riscantă, dar 
perfect mulată pe ceea ce înseamnă “Teatru de risc”. Iar atunci 
când, riscând, ieşi câştigător, e cu atât mai bine.” (LiterNet, Mir-
cea Sorin Rusu)
În distribuţia spectacolului îi întâlnim pe actorii Elena Purea, 
Costin Gavază, Diana Avrămuţ, Luchian Pantea şi studenta 
Emilia Banciu.
Spectacolul MEDE/EA sau Despre fericirea conjugală se joacă 
la Teatrul Ariel, fiind o coproducţie. 

Compania “Liviu Rebreanu” 
program spectacole luna septembrie 2012

Sâmbătă 15 septembrie, ora 19.30, Sala mică, 
“Efectul Genovese“, de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu

•••

Duminică 16 septembrie, ora 19.30, Sala mică, 
“Efectul Genovese“,de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu

•••

Marţi 25 septembrie, ora 19.30, Sala Mică, 
“Cloaca”, de Maria Goos, regia Theodor Cristian Popescu

•••

Sâmbătă 29 septembrie, Sala Mare, ora 19.00, 
“Carmina Burana”, de Carl Orff, regia Gigi Căciuleanu

•••

Duminică 30 septembrie, Sala Mică, ora 19.30, 
 “Efectul Genovese”, de Alina Nelega, regia Gavril Cadariu

Din programul Teatrului Naţional Târgu-Mureş, STAGIUNEA 51
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Proza lui Ion D. Sârbu
de Ruxandra Lucia STRETE

Proza lui Ion D. Sîrbu începe cu Vizită şi Dumineca, apărute în revista „Răscruci” din Alba Iulia 
(Caietul 2, an I, martie 1941) şi în „Curţile dorului” din Sibiu (an I, nr.2-4, aprilie 1941) şi se încheie 
cu Adio, Europa!, Lupul şi Catedrala şi Dansul ursului în ultimii ani ai vieţii sale. Îşi motivează foarte 
clar trecerea de la teatru la proză sau mai bine zis despărţirea definitivă de teatru:  „Eu am avut 
o cădere meritată la Braşov cu piesa Plautus şi Fanfaronii, jucată atât de prost încât am jurat să 
nu mă mai apropii de nici un teatru, de nici o scenă. Am scris teatru pentru citit, ca şi Blaga, 
ca şi Radu Stanca. Gata. Am terminat. Am tras ultima cortină. Cu tot ce am în sarsana, am tre-
cut în Proza Mare. Linia ardelenească a lui Slavici, Rebreanu, Pavel Dan- întreg romanul realist-
ţărănesc, îl consider închis; visul meu este să realizez o proză caragialesco-matein-swift-hasec-
Ilf şi Petrov-Zosceanco-Candide-voltaireiană…”1 El vede proza şi teatrul ca două experienţe 
total diferite, teatrul e văzut ca mişcare, conflict, în stare aproape pură, “Când scriu proză visez. 
Las condeiul liber. Când scriu teatru mă chinui: gândesc trei ore, vorbesc singur, şi abia după 
aceea scriu trei rânduri. E o diferenţă. Nu?”2

În ceea ce priveşte Povestirile petrilene, cu toate că mărturisea autorul că ele nu s-au bucurat 
nici măcar de un rând de recenzie, acesta le acordă un loc aparte în peisajul prozei sale : „Despre 
mină sper sa scriu o carte, e o LUME; Blaga zicea că Agricultorii (ţăranii şi ciobanii) Marinarii şi 
Minerii epuizează un orizont - deci au dreptul la un folclor (cultură) a lor. Minerii au unul con-
stituit din tăceri, resemnări, o formă de eroism (în faţa morţii) care nu există nici la marinari.”3

Fiecare poveste urmează un traseu bine stabilit de autor, conduc spre o morală, cartea de-
venind un fel de Biblie a Minerului. De exemplu, în povestea Cum a fost la inceput?, e prezentata 
injustiţia pământeană, de ce suntem atât de diferiţi şi facem parte din pături sociale distincte. 
Pentru că Dumnezeu la începutul lumii a creat un munte pe care a aşezat în vârf de tot două 
pietre preţioase: Adevărul şi Dreptatea. De ce în vârf? Pentru că jos e pamântul cu comorile, la 
mijloc viaţa cu bucuriile, apoi puterea cu mărimile sale. Oamenii fiind lacomi devastează como-
rile, doar ţăranul şi minerul caută să ajungă sus la Adevăr şi Dreptate.

 „În ciuda tinereţii autorului, scrisul său dă dovadă de o bună dicţiune a ideilor, de o frază lim-
pede şi disciplinată, cu o tăietură intelectualistă evidentă. Autorul are vocaţia teoretizării pro-
blemelor, a studierii lor dintr-o perspectivă marcat filosofică. Descoperim la tot pasul pasiunea 
carteziană a disociaţiilor, argumentarea strânsă, logica imbatabilă.[…]mai târziu am descoperit, 
în jurnalele sale, un Gary Sârbu fermecător şi fremătător de idei şi de vervă polemică.”4 

Scriitorul nu acceptă uniformizarea, e împotriva semnelor care veneau de la Răsărit şi care 
conturbau viaţa de gândire liberă, nu acceptă eliminarea intelectualului din viaţa publică şi 
gonirea sa în ghettouri, văzând în intelectual un apărător al societăţii civile, îl preocupă de ase-
menea soarta muncitorilor, reduşi la tăcere. Îi încurajează pe tineri spunându-le să lupte, să nu 
se lase manipulaţi pentru că ei sunt luminatori ai societăţii şi că orice idee ca şi orice om are 
dreptul la viaţă, cine dispreţuieşte părerea altuia se dispreţuieşte pe sine. 

În ceea ce priveşte literatura de sertar, până la I. D. Sârbu era precară, odată cu el criti-
cii au avut revelația de a descoperi și de a prezenta cititorilor un autor cu o operă la fel de 
spectaculoasă ca și el, opozant al totalitarismului, un autor cărui nu i se poate atribui o anumită 
clasă, pentru că el nu poate fi încadrat în anumite limite. Acest lucru face ca cei ce citesc și 
analizează literatura de sertar să și în același timp să se detașeze, pentru că așa cum afirmă Paul 
Ricoeur orice narațiune, chiar și dacă vorbim de cea biografică introduce o distanță între ea 
înseși și experiența trăită. Nu există nicio diferență între vocile fictive din Jurnalul unui jurnalist 
fără jurnal, vocea autorului implicat, vocea din epistole și vocea autorului real. 

Ficțiunea de fapt nu e ruptă de realitate spune Ricoeur, ea îmbogățește realitatea con-
tribuind la o de-ranjare și re-aranjare a sa. Astfel ceea ce se petrece și ceea ce se povestește 
despre ceea ce se petrece se află pe același plan, realitatea fiind doar imitată de ficțiune. Într-o 
scrisoare adresată lui Liviu Rusu, Gary se dă bătut, realizează că a ratat calea și are de suferit 
repercursiunile abandonării unui drum atât de fructuos precum filosofia, se proclamă căzut din 
Paradisul filosofiei, iar nota negativistă a trăirilor sale estet transferată romanelor, jurnalului și 
corespondenței sale. În 1986 se confesa: „Personal, am avut parte de o viaţă în care singura mea 
grijă a fost să-mi salvez sufletul: să pot rămâne curat. Am fost iubit de prieteni (deşi unii din ei 
m-au costat ani lungi de jertfă esenţială); nu contează; am exact 19 ani în care nu am avut acces 
la tipar şi iscălitură şi chiar ceea ce am scris în tinereţe a fost dat la topit. Eu am debutat la 52 de 
ani, am avut o juneţe splendidă şi vitează, am o bătrâneţe demnă şi harnnică, maturitatea îmi 
lipseşte din calendar”.5

În nuvelele şi povestirile sale I.D. Sârbu deplânge situaţia în care se afla ţara, spunând că 
nu mai avem cărturari cinstiţi, nici învăţământ, folclorul şi istoria naţională au fost falsificate, 
sistemul agroindustrial se dovedeşte a fi on imensă harababură, Isarlîkul nefiind decât un imens 
sat devenit industrial şi universitar, peste care s-a clădit un oraş-dormitor din beton. Această 
panoramă a realităţii este surprinsă în Poveştiri Petrilene. Scriitorul e dezamăgit de ceea ce vede, 
satele erau distruse, ca de altfel şi locuitorii lor, iar de acest lucru e conştient în momentul în care 
face o vizită în satul soţiei sale şi constată cu amărăciune că „uliţa e pustie, de sat fără câini, de 
case vechi turtite umil sub cer, ascunse după câţiva copaci bătrâni, cu coşuri din care nu ieşea 
nici un fum, cu garduri dărăpănate, fântâni fără lanţ, geamuri şi uşi bătute în cuie…”6 Inclusiv 
crescătorii de animale au fost ajutaţi să dispară, pentru că au constatat că produsele lor erau 
cumpărate cu preţuri minime şi vândute apoi scump, ceea ce era esenţa politicii comuniste, ca 
totul să fie vândut prin intermediul statului. Ţăranii au fost deposedaţi nu numai de animale şi 
pământ, dar şi de dor, de revoltă pentru ceea ce le aparţinea şi le era luat cu atâta cruditate, de 
fapt „ţăranul era scos din matca lui fizică şi sufletească”7. 

Un alt exemplu de dezumanizare e cel al babei Ana care era o învăţătoare de optzeci de ani, 
care şi-a serbat ziua în familie, alături de copiii, nepoţii şi strănepoţii ajunşi în sat cu maşini ele-
gante, haine frumoase, plini de bijuterii, nişte ciocoi care la chef s-au încăierat pe averea babei 
Ana, ce consta în cusături, oale, pături cojoace şi şube ce avea de gând să le doneze muzeului 
satului, dar fiind jefuită de propriile rude, care călcau raţe şi câini la plecare de furioşi ce erau şi 
avizi să prindă cât mai mult, baba Ana s-a închis în ea, s-a aşezat într-o ladă golită şi a murit fru-
mos şi în tăcere, aşa cum se cuvenea. Astfel transformarea morală a ţăranului, e reprezentativă 
pentru popor, care din lupi au devenit câini de pază, iar din oameni liberi, sclavi.

În pragul anului 1989, cu puţin înainte să moară, I.D Sârbu era plin de proiecte, în special 
amintirile despre tatăl său şi Lucian Blaga urmau să prindă chip, dar din păcate ele au rămas 
pentru totdeauna proiecte, scriitorul murind la numai nouă luni de la declanşarea bolii.
     
 

1. Ion D. Sîrbu, Traversarea Cortinei, Corespondenţă cu Ion Negoitescu, Virgil Nemoianu, Mariana Sora, 
prefaţă de Virgil Nemoianu, ediţie îngrijită de Virgil Nemoianu şi Marius Ghica, Editura de Vest, Timişoara, 
1994, p.270
2. Ion D. Sirbu, Teatrul a preluat prerogativele catedrei medieval, în vol. Obligaţia morală. Din confesiunile unui 
dramaturg, publicistica, II, ediţie ingrijită şi postfaţă de Dumitru Velea, Editura Fundaţiei Culturale „Ion D. 
Sirbu”, Petroşani, 1994, p.51
3. Ibidem, p.328
4. Mircea Popa, Începuturile literare ale lui I.D. Sârbu, în „Familia”, nr.9, septembrie 1996, p. 23
5. Ion D. Sârbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol I, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996, p.76
6. Ibidem, p. 65
7. Toma Grigorie, Radiografii social-politice, în „Steaua 49”, nr.4-5, 1998, p.84
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Proiectele administraţiei târgumure-
şene din perioada interbelică, între-
prinse pentru a conferi Târgu Mureşului 
imaginea unui oraş modern, s-au lovit 
mereu de un cui urbanistic al lui Pe-
pelea: ,,lipsa unei grădini publice, adică 
a unui loc de recreare, în care cetăţenii, 
fără deosebire de ocupaţie, să vie în 
orele lor libere să-şi mai limpezească 
gândurile, să-şi mai odihnească ochii şi 
să-şi umple plămânii cu un alt aer decât 
acela al birourilor sau atelierelor în care 
sunt nevoiţi să muncească”, după cum 

scria în 1933 ziarul Gazeta Mureşului.1

Nemulţumirea târgumureşenilor 
faţă de această stare de lucruri era 
alimentată în anii ’30 de promisiunea 
încă neonorată a municipalităţii de a 
amenaja un parc modern în zona Platou-
lui Corneşti, al cărei potenţial natural era 
completat de existenţa unei clădiri ge-
neroase dar aflate în paragină, pe care 
presa locală o cerea reamenajată: ,,Are 
o sală uriaşă, potrivită pentru petrecerile 
de vară şi restaurant, o poziţie minunată: 
în vârf de deal, este împrejmuită de o 
pădure, întretăiată de cărări minunate. 
Un excelent loc de recreaţie pentru ner-
vii zdruncinaţi de munca istovitoare de 
birou a bietului funcţionar, care n-are 
parale să-şi petreacă lunile de vară la 
băi.”2     

Din datele apărute în Dările de 
seamă ale oraşului pe anii 1923, 1934, 
aflăm că oraşul aproape nu avea spaţii 
verzi. Ca alternativă, târgumureşenii de 
odinioară puteau merge în Parcul Elis-
abeta (actualul Parc Sportiv Municipal 
din zona Sălii Polivalente), proprietate 
a oraşului având o întindere de peste 
şase hectare ocupate cu arene de tenis, 
alei, piste de atletism, lac de patinaj.3 
Al doilea parc al oraşului era Platoul 
Corneşti, situat la periferia oraşului, cu 
o întindere de 11 hectare dar neamena-
jat, cu toate că era încă de pe atunci cu-
noscut drept Cartierul vilelor ,,de unde 

se poate avea şi o frumoasă vedere 
panoramică a întregului oraş”.4 

În plus, piaţa centrală a oraşului 
– imagine-simbol a Târgu Mureşului 
modern – era dotată cu câteva ,,bănci 
şchioape” iar şederea în această zonă 
de promenadă era tarifată cu un leu5, 
sumă echivalentă pe atunci cu preţul 
unui ziar. 

Suficiente motive aşadar, pentru ca 
ziariştii vremii să propună administraţiei 
oraşului câteva alternative la fel de ac-
tuale şi azi: amenajarea unui spaţiu ad-

ecvat de promenada pe strada Sf. Ghe-
orghe6 (în prezent strada Revoluţiei), în 
incinta Cetăţii sau chiar reorganizarea 
zonei centrale: ,,Iar pentru că amena-
jarea platoului din cetate reclamă timp, 
intervenţii multiple şi bani mulţi, propu-
nem transformarea pieţii din centru într-
un squar cu arbori şi straturi cu flori, cu 
2-3 fântâni arteziene şi cu câteva bănci 
albe, curate, neinsultate de pensulele 
vopsitorilor de reclame, reclame care 
fixate pe spătarele băncilor de odihnă, 
constituie pentru oraş o ruşine mai 
mult.”7 

1. M.D., O racilă veche a oraşului nostru: 
târgurile zilnice şi cele de ţară, în Gazeta 
Mureşului, anul III, nr. 32, 10 sept. 1933, p. 1.
2. O clădire părăsită, în Mureşul, anul III, nr. 
18, 20 iulie 1924, p. 1.
3. Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureş, istorie 
urbană. Perioada interbelică, Târgu-Mureş, 
Ed. Nico, 2010, p. 30.
4. Un oraş care merită să fie văzut. Târgul 
Mureş, în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 3, 15 
ian. 1933, p. 2.
5. M.D. (Mihail Demetrescu), art. cit.
6. În atenţia primăriei promenada, în Înainte, 
anul II, nr. 14, 14 mai 1933, p. 3.
7. M.D., art. cit.
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Despre film
1992, Cîmpulung Muscel. Fabrica de maşini ARO a dat faliment 
şi urmează să fie privatizată într-o săptămână. Va fi cumpărată 
de o companie franceză care intenţionează să o transforme într-o 
crescătorie de melci. Dintre muncitorii pe care fabrica îi are în 
prezent, doar 300 îşi vor păstra locul de muncă.Totul se schimbă 
când unul dintre băieţi găseşte o soluţie inedită menită să-i salveze 
colegii de la şomaj şi să scoată uzina din faliment. 

Filmul este cel de-al doilea lung metraj în regia lui Tudor Giurgiu, 
după Legături Bolnăvicioase, care a avut premiera în România în 
anul 2006.
În Despre oameni şi melci spectatorii se vor bucura de prestaţia 
unor actori români îndrăgiţi precum Andi Vasluianu, Dorel Vişan, 
Monica Bîrlădeanu, Andreea Bibiri, Valeria Seciu, Ovidiu Crişan, 
Ion Grosu, Clara Vodă sau Alina Berzunţeanu, dar şi de interpre-
tarea renumitului actor francez Jean François Stevenin şi a fiului 
său, Robinson Stevenin. Jean François Stevenin a avut roluri im-
portante în filmele unor regizori precum François Truffaut, Jacques 
Rivette, Bertrand Blier, Jacques Demy sau Jean-Luc Godard şi a 
jucat pentru prima dată într-un film românesc.
Scenariul îi aparţine lui Ionuţ Teianu, mutat  în Franţa din 1991, după 
ce a absolvit Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din 
Bucureşti. 
Vivi Drăgan Vasile semnează imaginea, iar Vlaicu Golcea este 
compozitorul filmului.

Editorii nu îşi asumă responsabilitatea opiniilor exprimate de autori în materialele publicate.

Publicaţie lunară de cultură. 
Apare la Târgu-Mureş sub egida 
onorifică a Asociaţiei Scriitorilor. 

ISSN: 2067 - 5240

EDITOR: PFA GIURGEA ADRIAN ARMAND
Parteneri editoriali: Societatea Scriitorilor, Editorilor şi Tipografilor Mureşeni; Editura “MUREŞ” şi www.cultura.inmures.ro

Colegiul onorific: Cornel MORARU, Al. CISTELECAN, Iulian BOLDEA, Eugeniu NISTOR, Zeno GHIŢULESCU
Redactor-şef: Adrian A. GIURGEA

Redactori-colaboratori: Cora FODOR, Dumitru-Mircea BUDA, Mediana STAN, Mihai SUCIU, Laurenţiu BLAGA, 
I. SUCIU MOIŞA , Angela MĂGHERUŞAN-PRECUP, Rudy MOCA, Ioan GĂBUDEAN, Nelu MĂRGINEAN 

Tipărit la S. C. Udvarhelyi Hirado SRL 
Odorheiu Secuiesc. 

Tiraj: 1500 de exemplare

Adresa de corespondenţă: Târgu-Mureş, str. George Enescu nr. 2. E-mail: redactia@litart.ro
Conţinutul editorial al revistei poate fi găsit şi pe internet la adresa www.litart.ro

pag. 8 septembrie 2012 EVENIMENT

Primăria Municipiului Târgu-Mureş şi Teatrul 74 au plăcerea de a vă invita la 
Premiera de gală a filmului “DESPRE OAMENI ŞI MELCI”, marţi 18 septembrie 
2012 , ora 19.00, la cinema Arta. 

După vizionare vă veţi întâlni cu membri ai echipei, regizorul Tudor Giurgiu, 
directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile şi actorii Dorel Vişan, Andi Vasluianu şi 
Ovidiu Crişan. 

Filmul va rula la Târgu-Mureş în perioada 14-20 septembrie. Biletele se găsesc 
la Casa de bilete a Cinematografului Arta.

Filmul de neratat al lunii septembrie este comedia 
Despre oameni și melci, ce a avut premiera naţională în 
data de 14 septembrie, ajungând în prima săptămână 
în nu mai puţin de 22 de oraşe, pe aproximativ 40 de 
ecrane. Astfel, în primul weekend filmul va putea fi 
văzut în: Bucureşti, Bacău, Arad, Cluj, Timişoara, Iaşi, 
Constanţa, Tulcea, Braşov, Piteşti, Satu Mare, Slatina, 
Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Târgu-Mureş, Oradea, Brăila, 
Ploieşti, Craiova, Sibiu, Bistriţa şi Hunedoara.

Distribuitorii filmului, Transilvania Film şi Ro Image, 
desfăşoară o campanie de proporţii care are ca scop 

înregistrarea unui număr record de spectatori pentru 
un film românesc, şi, totodată, şi-au propus să aducă 
această producţie în faţa publicului din oraşe şi zone 
care nu dispun de săli de cinematograf prin metode al-
ternative de proiecţie. În acest scop s-au format 3 echipe 
mobile care vor proiecta Despre oameni si melci în dife-

rite oraşe din România, în teatre sau case de cultură, 
proiecţii al căror program va fi pre-anunţat pentru a 
ajunge în atenţia publicului. 

Pe lângă mijloacele tradiţionale de promova-
re (outdoor, print, TV) distribuitorii au decis să 
investească într-o campanie masiva online, realiza-
rea de spoturi şi materiale video personalizate, acţiuni 
de sampling  precum şi în amplasarea de displayuri şi 
materiale neconvenţionale (ex. Conserve de melci cu 
protagoniştii filmului), totul din dorinţa de a trezi atenţia 
publicului şi de a-l invita să vină cu interes la film. 

Premierele de gală în prezenţa actorilor, a regizoru-
lui şi a membrilor echipei vor avea loc în Bucureşti, 
Târgovişte, Oradea, Cluj, Arad, Timişoara, Bacău, Iaşi, 
Constanţa, Galaţi, Brăila, Ploieşti, Târgu-Mureş, Alba Iulia 
şi Sibiu.

DESPRE OAMENI ŞI MELCI
la Cinema ARTA din Târgu-Mureş

Premiera de gală a filmului


