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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

Calitatea de 
martor  

Am preluat premeditat 
ca titlu pentru acest text 
titlul cărţii de eseuri a Anei 
Blandiana pentru că această 
sintagmă, „calitatea de martor”, 
mi se pare că desemnează cel 
mai bine finalităţile, tectonica, 
scriitura şi felul de a fi al poeziei 
lui Mircea Dinescu, o poezie 
care îşi trage sevele din relieful 
contorsionat şi policrom al 
spaţiului balcanic, în care contrariile se împacă molcom, 
iar exuberanţa vorbei nu este concurată decât de verva 
unei gândiri în continuă ebuliţie. Nicolae Manolescu 
sesizează, în Istoria critică a literaturii române, două 
vârste ale poeziei lui Dinescu, una provenind dintr-un 
amestec de „vitalitate a simţurilor şi de predispoziţie 
elegiacă”, cealaltă caracterizată prin „negativism, revoltă 
şi, în general, prin orientarea întreagă a poeziei spre 
realităţile lumii moderne, cu tehnologia ei apăsătoare, 
cu o natură aproape distrusă de proliferarea civilizaţiei 
materiale”, dar şi printr-o expresie care „s-a radicalizat 
până la a sugera că poetul însuşi nu se mai poate lua pe 
sine în serios”. Pentru Eugen Simion, Mircea Dinescu e 
un poet ce “reabilitează elegia sentimentală, introduce 
biografia în poezie, deschide imaginaţia lirică spre social 
şi comentează, în stil când grav, când aluziv şi sarcastic, 
istoria care îl asumă”. Isarlâk-ul lui Mircea Dinescu este un 
peisaj al contrastelor conciliante şi al freneziei senzoriale, 
al mirajului de o clipă şi al realului de o materialitate 
copleşitoare. Martor la porţile Orientului este tocmai 
o astfel de poezie în care se presimt aromele, formele 
şi culorile îmbătătoare ale Orientului, cu prisosul lor 
extatic, cu lipsa de măsură în   (Continuarea în pagina 2)

Peste 70 de artişti din Ungaria, România, Germania, Austria sau Olanda, membri ai Asociaţiei Culturale MAMŰ, 
creată acum 35 de ani la Târgu-Mureş, au revenit în oraş cu nu mai puţin de 140 de lucrări. Sub titlul “Timp-dependenţe”, 
expoziţia care va mai fi prezentată la Sfântu Gheorghe şi la Veszprem, în Ungaria aduce în faţa publicului iubitor de 
artă picturi, sculpturi, fotografii, instalaţii, lucrări video, grafică şi, de asemenea, lucrări care îmbină mai multe genuri 
şi tehnici.  

Fotografii de la vernisaj şi detalii despre ceea ce înseamnă MAMŰ în cultura mureşeană, într-un text semnat Mana Bucur, 
în pagina 5.

MAMŰ - 35 de ani de la 
prima manifestare

Sâmbătă, 22 decembrie 2012, 
începând cu ora 11.00, în sala „Club 30” a 
Cinematografului târgumureşean ARTA, 
a avut loc GALA PREMIILOR LITERARE 
2012, manifestare organizată de Uniunea 
Scriitorilor din România – Filiala Mureş, 
în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Târgu-Mureş.

Juriul desemnat, constituit din 
scriitorii: Cornel Moraru – preşedinte, 
Al. Cistelecan şi Zeno Ghiţulescu – 
membri, a decis premierea următoarelor 
cărţi şi autori: Premiul pentru poezie: 
Ioan GĂBUDEAN, pentru volumul 60 
de ani de singurătate, Editura Ardealul, 
Târgu-Mureş, 2011; Premiul pentru 
critică şi istorie literară: Iulian BOLDEA, 
pentru volumele: De la modernism 
la postmodernism şi Critici români 
contemporani, Editura Universităţii 
„Petru Maior”, 2011; Premiul pentru 
eseu: Eugeniu NISTOR, pentru volumul 
Elemente de retorică şi argumentare, 
Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011; 
Premiul pentru publicistică: Viorel MUREŞAN, pentru  volumul  Colecţia de călimări, Editura „Caiete silvane”, Zalău, 2011.

De asemenea, juriul a mai hotărât acordarea unor diplome speciale, astfel: domnului primar al Municipiului Târgu-
Mureş, Dr. Dorin FLOREA – diploma de onoare, pentru sprijinul constant acordat promovării valorilor literare mureşene, şi 
scriitorilor Lazăr LĂDARIU şi Aurel HANCU – diplome de excelenţă, pentru întreaga lor activitate consacrată literaturii.

Tot cu acest prilej, dl. Cornel Moraru, preşedintele în exerciţiu al Filialei, le-a făcut cunoscute celor prezenţi discuţiile 
şi hotărârile luate de căte Comitetul  Director şi, respectiv, Consiliul USR, care au avut loc la Alba Iulia, în 15 decembrie – în 
cadrul cărora au fost validaţi noi membri stagiari de la toate filialele din ţară, între care şi de la Filiala Târgu-Mureş. Aşadar, 
au fost salutaţi noii membri ai Filialei Târgu-Mureş: Veronica Ştir (traducătoare, Bistriţa), Dana Ligia Ilin (traducătoare, 
Sighişoara), Marius Paşcan (poet, Târgu-Mureş), Borşodi Laszlo (poet, Miercurea-Ciuc).

Au fost prezenţi, de asemenea, la această reuniune, în afara celor menţionaţi mai sus, scriitori târgumureşeni: Ion Ilie 
Mileşan, Soril Miavoe, Ion Dumbravă, Kocsis Francisko, Nicoleta Sălcudeannu, Ana-Maria Crişan, Constantin Nicuşan, 
Adrian Armand Giurgea, dar şi scriitori din alte localităţi, din judeţul Mureş şi din ţară – membri ai USR, Filiala Târgu-Mureş, 
precum: Emil Dreptate şi Victor Ştir, din Bistriţa, Ioan Veza, din Mediaş, Aurel Hancu, din Târnăveni, şi Mariana Gorczika, 
din Sighişoara.

Manifestarea s-a încheiat cu o agapă la care au participat toţi cei prezenţi la această reuniune festivă.

PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR 

FILIALA TÂRGU-MUREŞ

Interviu:
Georgiana 

Ghergu 
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“Poveste 
irlandeză”
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„Iiiiiiiic-squiiiiiic, iiic-squiiiic!” 
Veveriţa stătea pe acoperişul casei pe care 

se revărsau crengile copacilor, lângă hornul 
care arăta ca şi cum ar fi fost clădit din cuburi 
care căzuseră, şi cânta ceasuri întregi la vioara 
ei supusă şi tocită făcând-o să scoată aceleaşi 
două sunete stridente, care păreau mai 
degrabă ţipetele unei vietăţi decât sunetele 
unei viori. 

Casa era în culori şterse, dar avea o formă 
plăcută, care îţi spunea că în ea locuiesc copii 
sau au locuit copii. Chiar şi faţada ei învechită 
se armoniza cu pădurea care o înconjura iar 
acoperişul era din ţigle invadate de licheni. 
Veveriţa, pe numele ei Lala, cum o botezaseră 
copiii, intrase în casă pe fereastra unei camere 
de la subsol, care era a unuia dintre ei. Sco-
tocise printre lucruri şi găsise într-un dulap 
o vioară micuţă ca de jucărie pe care copilul 
acela, un băieţel care cântase foarte de tim-
puriu la vioară, o primise ca trofeu. Părinţii 
îi aleseseră camera de la subsol crezând că 
sunetele se vor estompa şi nu-i vor deranja 
pe ceilalţi doi fraţi mai mici, dar de acolo ele 
se risipeau uniform şi păreau că ies din toate 
zidurile, ca şi cum casa în sine ar fi cântat. 

Când apăruse Lala, băieţelul era deja 
mare. Veveriţa întâi fugise cu vioara şi se 
ascunsese cu ea într-o scorbură din pădure. 
Timp de câteva zile o sucise pe toate părţile 
încercând să cânte, uitând de apă sau de 
mâncare. Iar într-o după-amiază a sărit pe 
fereastră, cu vioara într-o labă şi arcuşul în 
alta, chiar pe masa băiatului, în timp ce el 
scria. Băiatul i-a zâmbit şi a servit-o cu alune 
pe musafira cea roşcată, înveselit de coada 
ei ca ţepii castanelor. I-a cântat la vioară iar 
veveriţa i-a cântat şi ea ce învăţase singură, în 
pădure. Apoi Lala l-a vizitat aproape în fiecare 
zi şi exersau împreună. 

Cei doi fraţi mai mici, în hainele mai largi 
rămase de la fratele mai mare, răsăreau în 
pragul uşii ţinându-se de mână şi ascultau 
strângându-se unul în altul. Ei nu aveau 
urechea lui ageră, capabilă să distingă orice 
sunet, cât de slab, nici mâna lui care făcea 
arcuşul să lunece atât de iute pe coarde. 
Pentru ei fratele cel mare era o făptură de 
basm, la fel ca pădurea care se adâncea plină 
de taine în spatele casei. De aceea nici nu se 
mirau de Lala aşa cum ar fi făcut alţi copii. 

În scurt timp, Lala a învăţat să cânte. 
Oamenii locului nu ştiau aceste amănunte, lor 
li se părea că veveriţa trăia printre ei dintot-
deauna şi îi spuneau şi ei Lala. Se obişnuiseră 
cu cântecele şi cu sunetele ei care veneau fie 
din casă fie din pădure.

După câţiva ani, familia a trebuit să 
abandoneze locuinţa şi să plece. Lala a rămas   
stăpână în toată casa în care se strecura pe 
aceeaşi fereastră de la subsol. Concertele ei 
erau frumoase dar jalnice. Iar în ultimul timp, 
veveriţa cânta oribil, încât te întrebai cum de 
putea să-şi suporte propriile sunete. Se oprea 
să cânte pe câte un acoperiş iar oamenii o 
alungau. Din cauza asta slăbise şi devenise 
ursuză. Blana atârna pe ea iar vioara i se 
ascundea de tot în corp. 

Dar într-o zi au auzit-o pe veveriţă 
cântând minunat la vioară. Nu ştiau ce s-a 
întâmplat. Apoi au văzut casa cea abando-
nată locuită din nou, buruienile smulse, 
acoperişul refăcut. Erau aceiaşi locuitori care 
fuseseră nevoiţi să plece şi se întorseseră. 
Acum veveriţa dă iar concerte în camera de la 
subsol pe care o împarte cu băiatul violo-
nist sau sus, pe acoperiş, lângă hornul care 
arată ca şi cum ar fi construit din cuburi. Sare 
dintr-un copac în altul cu vioara lucioasă ca o 
castană într-o labă şi arcuşul în alta iar cei ai 
casei o iubesc.   

Prietenul ei este profesor de muzică la o 
şcoală din apropiere. Uneori, iarna, veveriţa 
i se cuibăreşte sub paltonul îmblănit şi 
cântă. Băiatul merge pe stradă cu mâinile în 
buzunare, sunând ca o vioară în timp ce haina 
umflată la piept se mişcă uşor. Numai cei care 
nu-l cunosc îl mai întreabă: „Ce ai acolo?” iar 
el răspunde cu un zâmbet larg: „O veveriţă 
violonistă!” Îşi scoate mâinile din buzunare, 
face câteva gesturi pe ritm, apoi îl ia de braţ 
pe amicul curios şi îl conduce în paşi de dans. 

Lala
de Mediana STAN

Buna Anica stătu o vreme  cu ochii ei albaştri aţintiţi în jăratecul 
din vatra sobei vechi de tuci; clipi apoi mărunt, amintindu-şi că tre-
buie  să mai arunce un lemn-două în vatră. Oala cu mămăliga fier-
bea încet la focul ostoit din sobă.

Noi aşteptam să ne mai povestească ceva, vreo poveste de 
demult sau vreo păţanie de-a lui Miklos, vecinul ei de pe vremea 
când ea era copil ca noi acuma.

Parcă ghicindu-ne gândul, Buna Anica s-a întors spre noi zâm-
bind:

- Amu, când m-am uitat în jăratecul din sobă, mi-am amintit de 
păţania lui Aronu’ lu’ Artimon... S-a uitat apoi spre noi cu o privire 
ghiduşă să vadă dacă ne-a stârnit curiozitatea. N-a mai aşteptat 
îndemnul nostru (pesemne ne citise deja-n ochi că vrem să aflăm  
ce-a păţit acel Aron a lui Artimon)...

- Aron ăsta, spuse Buna cu glasul ei limpede, era cam într-o 
ureche. Lumea-i zicea “a lu’ Artimon”, dupa tată-so vitreg da’ pe el 
l-o făcut mumă-sa cu-n tălian ce lucra pe aici când s-o făcut dru-
mul de hier pentru tren. Şi de-aia zic de jarul din vatră, că cică în 
noaptea de Sângiorz, dacă te uiţi pe dealuri poţi să vezi flăcări şi 
jar în locuri în care sunt ingropate comori în pământ... Se bat banii, 
aşa zâc oamenii...

Aronu’ lu’ Artimon, cică a văzut odată flăcări pe Dealul Rotun-
dului în noaptea de Sângiorz. Şi, spuneau bătrânii, că dacă vrei să 
scoţi comoara trebuie să sapi în locul ăla dar numai de când se 
crapă de ziuă, pâna răsare soarele. Aşa că Aronu’ nost s-a apucat 

de săpat de-ndată ce a-nceput a miji de ziuă. A săpat, a săpat şi 
numai ce a dat cu vârful hârleţului de ceva tare... A săpat pe lângă 
acel ceva şi în curând a văzut că era o ladă de hier mâncată de 
rugină; a legat-o cu o funie şi a tras-o cu greu până pe buza gropii. 
Amu cică şi-a dat seama că n-are cu ce să dea jos lăcata lăzii şi a 
fugit până acasă s-aducă o daltă şi-un baros... S-a-ntors repede dar 
când să dea cu barosu-n daltă, a şi simţit o mică licărire a soarelui 
sus pe Dealul Muscalului. Şi de unde, de neunde, o apărut pe ladă 
un cocoş negru cu creasta roşie-vineţie, a dat din aripi de trei ori, a 
cucurigat o dată şi lada s-a dus mai în fundul pământului cu câţiva 
stânjeni. Aron a luat-o la fugă speriat şi nu s-a oprit până acasă, 
lăsând lângă groapă funie şi unelte. 

Şi de-atunci, până când o murit, Aron n-a mai vorbit despre 
altceva decât despre lada lui plină cu galbeni împărăteşti, zimţaţi 
şi strălucitori, pe care însă nu i-a văzut deloc, dar i-a simţit aşa de 
aproape că era gata să jure că erau în număr de doisprezece mii 
şi unu...

Dar vorbea lumea că auzindu-i povestea, mulţi s-au dus pe 
Dealul Rotundului să vadă groapa comorii, dar n-au văzut nimic; 
nici urmă de săpătură, iar uneltele lui Aron erau rânduite frumos 
în şură la el acasă şi, după rugina de pe ele, se vedea că n-au fost 
folosite de mult.

Buna Anica a deschis iar uşa sobei şi-atunci şi nouă ni s-a părut 
preţ de o clipă că am văzut flăcările şi jăratecul de pe Dealul Rotun-
dului, că am văzut cum se băteau banii în acea noapte de Sângiorz.

Poveştile lui Buna Anica
de Nelu MĂRGINEAN

(Urmare din pagina 1)
toate şi, mai ales, cu amoralitatea atotprezentă. Viziunea lirică 

este configurată aici din aglomerări de forme şi alcătuiri trupeşti, 
din acumulări de senzaţii şi imagini de o deconcertantă concreteţe. 
Foamea de concret se întretaie, însă, cu o la fel de irepresibilă 
înclinaţie spre lumea fără contururi ferme a iluziei perpetue. Simţul 
gravităţii şi instinctul ludic sunt cele două instanţe care prezidează 
arhitectura acestui poem dominat de aromele seducţiei şi de 
reculul sceptic în faţa unei lumi părelnice. O temă privilegiată a 
acestei poezii este şi cea a livrescului; poetul resimte cu fervoare şi 
supliciu presiunea literaturii. De fapt, mirajul acestei lumi balcanice, 
pitoreşti şi policrome în desenul ei tragic şi comic totodată este 
întreţinut de iluziile literaturii, de umbra unui trecut filtrat prin 
retortele amăgitoare ale spiritului ludic şi livresc. Dacă în primele 
două strofe poetul transcrie, în cerneala abundentă şi multiformă 
a fanteziei sale delicat-baroce, o lume cu contururi învălmăşite, cu 
relieful sinuos şi părelnic, în următoarele două viziunea aceasta 
exotică a lumii balcanice afundate în mit, atemporală şi utopică, 
se găseşte amendată de un prezent ce o neagă, un prezent al 
istoriei, al desacralizării şi concretitudinii lipsite de orice anvergură 
simbolică. Teroarea istoriei, în opoziţie cu transcendenţa mitică a 
unui trecut fastuos, sunt antinomiile ce conferă poeziei adâncime 
semantică şi semnificaţie alegorică. Nu întâmplător, tonul ultimei 
strofe este melancolic şi amar, scepticismul se insinuează treptat, 
într-o lume ce şi-a pierdut profunzimea mitică, iar poetul, „martor 

clipei”, se retrage în spaţiul reveriei elegiace: „Şi-atunci scobit de 
plâns prin ceaţa tristă/ cu sângele nu-n vene ci-n batistă/ cotii şi eu, 
simţindu-mă-nadins/ (Ce hoge? Ce caic? Ce tainic ins?)/ biet martor 
clipei când mimând tangajul/ tabloul îşi vomită peisajul”.

Căderea într-o istorie cu sensuri dezafectate este echivalentă 
cu o traumă ontică şi cu o culpă neştiută, ce se cere expiată. 
Duplicitatea, minciuna, teroarea, mutilarea individualităţii, falsul 
şi dogmatismul, acestea sunt tarele lumii comuniste pe care 
poetul nu ezită să le numească simbolic, să le traducă în metafore 
insurgente. Protestul aluziv, ironia ascunsă, sarcasmul travestit sunt 
prefăcute acum în revoltă şi insurgenţă; versul are acum bătaie 
directă, metaforele şi imaginile poetice traduc în mod deschis 
atitudinea de reacţie vehementă la adresa unei realităţi degradate, 
ce s-a preschimbat într-un bâlci infam, în care valorile şi-au 
dereglat funcţionalitatea, iar aparenţa ia locul esenţei, într-un fel de 
cabotinism al istoriei isterizate. Poetul percepe istoria ca stagnare, 
ca încremenire în proiect, ca eleatism în care individualităţile se 
pierd, personalitatea umană este anonimizată, iar destinul colectiv 
sau acela al fiinţei private se găseşte sub spectrul reificării, al unei 
mecanici a hazardului imperturbabil. Radicalizarea vocii poetice 
este incontestabilă aici, iar ieşirea conştiinţei lirice din zodia 
esteticului, şi intrarea în zona activismului, a eticului şi politicului 
e ilustrată de aceste versuri alerte, ce trădează urgenţa şi protestul 
moral, sarcasmul şi  insurgenţa faţă de conformismele de orice fel, 
faţă de dogmatism şi teroare.

Calitatea de martor

Ion Mureşan publică rar, dar atunci 
când o face, poezia sa devine eveniment 
literar. Mulţi dintre cititorii săi avizaţi 
consideră cartea Alcool, volum publicat în 
2011, la Editura Charmides, prima mare 
carte a acestui deceniu.

Despre semnificaţiile alcoolului 
ca emblemă a celui mai recent volum 
al poetului clujean s-a vorbit mult în 
critica literară. Dereglare a simţurilor, 
autoiluzionare etilică, imagine a delirului 
existenţial, a lipsei coerenţei sensurilor 
sunt doar câteva dintre interpretări.

Paradoxal, beţia este surprinsă ca o 
mască a lucidităţii („În pahar văd bine şi 
fără ochelari”- Pahar), marile adevăruri 
având tăria alcoolului pur. Cartea Alcool 
are o concentraţie mai mult mistică decât 
bachică, beţia nefiind o simplă dereglare 
a simţurilor, apropiindu-se de starea de 
beatitudine care permite omului damnat 
să întrevadă sclipiri ale redempţiunii.

Cartea Alcool este, aşadar, o metafizică 
a cârciumii. Apariţiile epifanice ale îngeri-
lor, bodega-biserică, centru al lumii al-
coolicilor mântuiţi sau damnaţi, scenariile 
biblice, reconfigurate în spirit neoexpre-
sionist, sunt doar câteva din coordonatele 
unui imaginar de inspiraţie religioasă (Fa-

cerea lumii, Rugăciune, Înviere, Întoarcerea 
fiului risipitor). Însuşi poetul a declarat că 
poezia este o experienţă mistică, „cea mai 
tare dovadă a existenţei lui Dumnezeu”.

Raportarea la transcendenţă, însă, este 
însoţită fie de o stare de spaimă, trăită la 
modul paroxistic, fie de impulsiuni icono-
claste, de o exaltare ironică. Starea de 
criză, transcriind anxietăţile lumii actuale, 
este omniprezentă în acest volum care 
tematizează moartea, uitarea, înstrăinarea, 
dar şi speranţa iluminării şi a mântuirii.

Reprezentativ pentru aceste nuanţe 
poetice este poemul Amantul bătrân al ti-
nerei doamne, din care redăm un fragment 
sugestiv pentru răsturnarea valorilor, o 
imagine a lumii pe dos, fragment de o 
ironie savuroasă, aproape tragică: „Acum, 
la nici 25 de ani, e o doamnă bătrână:/ 
pungi negre sub ochi,/ fruntea încreţită, 
buzele ridate, sânii căzuţi./ Iar eu ce pot să 
fac dacă ea şi-a propus să-mbătrânească 
şi îmbătrâneşte planificat?/ <<Din multă 
iubire – zice – în doi ani o să fiu ca şi 
dumneavoastră,/ să nu vă mai fie ruşine 
cu mine/ seara la bar!>> Şi o fac târfă. Dar 
şi îngeraş.” Contrastul dintre gravitate şi 
burlesc, dintre delicateţe şi grotesc, con-
trapunctat de spiritul ludic incontestabil al 

vocii poetice este marca Ion Mureşan prin 
excelenţă.

Volumul însumează tensiuni meta-
fizice, dar şi revelaţii spasmatice, din care 
nu lipsesc accentele mesianice. Dacă ar 
fi fost un ghid, cartea Alcool s-ar fi putut 
intitula: „Cum să te mântuieşti într-o 
lume potrivnică”, multe dintre poeme 
fiind mărturii ale divinului în precaritatea 
materie, a rădăcinilor Binelui în Rău: „Asta 
am apucat să văd,/ căci ei, cu Christos în 
mijlocul lor se înalţă la cer,/ iar eu singur, 
singur, singur pe vecie,/ (...) / singur în 
laptele dulce al întunericului, / singur sub 
pământ./ Oh, ce bucurie mare!// Aceasta 
este Ziua celei de a doua veniri. Şi deodată 
pleosc,/ întunericul scuipă un înger,/ 
un înger mic, mic,/ un înger sfrijit,/ un 
înger diabetic,/ un înger albinos,/ ultimul 
îngeraş recuperator. Care mă înhaţă de o 
ureche şi mă duce în lumină şi eu plâng/ 
şi plâng prin aer/ cu urechea printre 
degetele îngeraşului, plâng că întunericul 
rămâne singur.”
 
Lectura cărţii Alcool se recomandă în doze 
mari, căci consumul excesiv de poezie nu 
dăunează grav sănătăţii, ba dimpotrivă (!).

Poezie de tăria alcoolului pur
de Georgeta MOVILĂ, www.cultura.inmures.ro
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Despre ecuaţii…
 
Matematica ne adună,
Dragostea ne contopeşte,
Fizica ne leagă,
Dar ce anume ne dezleagă?
Şi ca orice muritor de rând,
Am stat la rând şi am aflat,
Rândul e rând, şirul e şir,
Amintirile nu le deşir,
Le las acolo în seif,
Şi dacă vii, jur să îl deschid,
Nu mi-e mai frică de lacăt,
Azi am învăţat să o iau de la capăt !
 
Despre insomnie…
 
Dacă ai spune DA mereu,
Ar însemna  să negi,
Atunci ascultă ce zic ei,
Pricepe că ce poţi să visezi,
E unul, doi ce-ţi dau târcoale,

Te vrea amic, te linguşeşte,
Eşti mic, eşti unic, eşti vesel
Şi, cel mai important, nu eşti o mască,
Când vezi o mască taci şi cască!

Carpe diem!
 
Deşi e ceaţă şi e frig
Ninsorile nu mă ating,
Visez un cer mai înstelat,
Nici umbre, nici curcubee,
Nu ploaie, viscol sau rutină,
Aştept o zi… aştept să vină,
Nu te îmbrăca în haine false,
Lasă trecutul să te apese
Atât cât să iei decizii noi –
Priveşte înainte şi nu înapoi !
 
Unui trandafir fără de spini…
 
Pe pământ sunt oameni cu pretenţii,
Sunt alţii care nu ţin de convenţii,

Sunt mulţi ce vor averi şi titluri,
Eu ştii ce vreau? O  Diplomă de Modestie,
Când eram sus nu am uitat,
Din zero am pornit şi m-am înălţat!
 
Certitudine
 
Cândva vorbeam de o speranţă,
Acum e certitudine,
Ştiu că am aptitudine
Să îmi creez un drum,
Mai alene, mai pe vine,
Vezi tu drumul cel ales,
Nu e regula sau axioma
E ceva aidoma,
Şi saraca axiomă,
Stă într-o simplă schimbare,
Nu coroniţă ci drum spre soare,
N-ar deranja nici ea,
Impreună cu critica, 
Pentru a evolua!

Poeme de Gabriela BIRIŞ

Cîntec pentru dacii noştri
(variantă)

Dacii nu se dau pe bonuri, dacii noştri nu se vînd,
Nu-i mai prognozaţi în roluri astăzi, mîine  şi oricînd.
Dacii nu se dau valută, nici pe lei nu se mai dau,
Sunt o stirpe absolută, cum cîndva, demult erau.

Dacii nu-mblînzesc oraşe, ei numai în sate mor,
Cu trecut bolnav în oase, încă mai au viitor.
Dacii merg spre niciodată, dacii plîng în nicăieri,
Să mai nască înc-odată ţara lor din zi de ieri.

Dacii noştri-şi sorb tăria de din cronici şi mereu
Dau în leagăn România ca pe-un unic  Dumnezeu.
În zadar voiţi a-i smulge, în zadar mitraliaţi,
Dacii nu pot fi nicicum din ţara lor concediaţi.

Dacii nu se dau pe pîine, nici pe vin cu prea mult rost,
Dar sunt încă convertibili, precum pururea au fost,
Niciodată-n tron suspuşii şi nicicînd fiind barbari,
Dacii noştri sunt martirii libertăţii noastre mari.

Dacii nu se dau credite, pentru ei nici bănci n-avem,
Dacii noştri n-au probleme, ştiu, la sigur, că suntem.
Dacii sunt doar dacii noştri şi numai astfel vor fi,
Visul lor şi-acum rămâne visul nostru-n orice zi.

O, doar ei ni-s grea valută, şi-s valuta cea mai grea,
Neam din loc să nu-i strămute pe sub nici o altă stea.
De la daci să-nveţi trăirea, de la daci să-nveţi să mori.
Vai de ţara  ce nu-şi are dacii ei nemuritori!

Actual
                                                                      
S-a destabilizat natura
Şi face mofturi ne-ncetat,
În oameni înfloreşte ura
Şi doar murim cu-adevărat.
 
Zadarnic rostuim cuvinte,
Care ne-njură,  rînd pe rînd.
Vai, chiar sinceritatea minte
Şi să fim oameni n-avem cînd.
 
În orice om trăieşte-o brută,
Care se scaldă în plictis,
Orice iubire-i pe valută
Şi-orice surîs e interzis.
 
Să plîngem astăzi se mai poate,
Să plîngem pînă vor urca
Spre ceruri Pruturile toate
Şi Romania va-nvia.

Blestem actual
 
Foaie verde, noroc n-are
Soarta mea ce-n van o port.
Ţara noastră-i de vînzare,
Ţara noastră-i de export.
 
S-ar da primului ce are
Bani în pungă, vajnic lord,
Ca o ţară de vînzare,
Ca o ţară de export.
 
Ce n-aş da să fiu cel care
Cumpăra-o-aş de tot?
Să nu fie de vînzare,
Să nu fie de export!
 
Ca să spuneţi  fiecare
Fiecărui lord netot:
“N-avem ţară de vînzare,
N-avem ţară de export!“
                                
                                  
Mașina securității 
 
Ce bine lucrează această maşină,
Lucrează-n prieteni, colegi şi-n poeţi,
Doar ea nu va cere vreodată benzină,
Ci noi calomnii, înscenări şi agenţi.
 
Încearcă şi spune-i că n-ai nici o vină
Şi n-o să lucrezi pentru ea---- te-a zdrobit.
Ce bine distruge această maşină,
Ocheşte fantastic, nu e de greşit.
 
Dosarele-s  grele, memoria-i plină
Cu-agenţi şi-i tot cauţi în vechi amintiri,
Ce misterioasă e-această maşină,
Loveşte din ziare, din cărţi, din priviri.
 
Popoare dispar, zeu-n ceruri suspină,
Pămîntul de morţi este zilnic mai greu,
Dar nu rugineşte eterna maşină,
Striveşte destine, surîde mereu.

În miresme îngropat

În zori o să ne-atace trandafirul,
Treziţi copiii, spuneţi-le clar
Că a sosit minutul milenar
Să vă spălaţi pe suflete cu har
Şi să înapoiaţi, golit, potirul
Ce duce-n Dumnezeu la ora şapte.
Veniţi şi încărcaţi-vă-n priviri
Parfumuri dense amintind psaltiri
Scrise de fluturii ninşi pe cetate
La ora inefabilei jertfiri.

În zori o să ne-atace trandafirul,
Deja ţinteşte sufletu-mi stingher,
În focul lui m-arunc cu patrafirul
Cusut din fir de stea şi plătesc birul
De-a fi-n miresme îngropat ca-n Cer!

Revolverul înflorit
(simfopoem)

Măria Sa, Vahtang fără pereche,
Rîvnea să moară ca un voievod,
Şi cu veleităţi de post-Irod
Visa cu el şi cerul lumii veche
Să-l ducă în mormîntu-i de nerod.

În ziua lui de naştere în moarte
Măria Sa, Vahtang, s-a bărbierit,
Şi-a luat linţoliul de majestate,
Şi-a aprins pipa cu un gest grăbit,
Şi-a potrivit peruca în oglindă,
S-a dat pe chip cu de Bizanţ parfum
Şi, bîndu-şi din coniac, porni să-şi prindă
Ţeava de ochi, de inimă, de limbă
Şi hohotea-n castel ca un nebun.

Şi dintr-odată s-a oprit şi... trase.
Se zgudui împărăţia grea,
Dar cerul nu căzu, căci el, Christoase,
Ţintise bolta din privirea sa.

Şi-o mierlă-n zori de zi cînd se ivise
La geamul lui, pe loc a-nmărmurit:
Cerul era întreg, el nu-l ucise.

Şi-n mînurile-i ascunzînd  misterul,
Cînd a luat, mirată, revolverul,
Acesta, Doamne, era înflorit!

Poeme de Traian VASILCĂU
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O întrebare cu iz de clişeu. Dar ce-i de făcut dacă generaţia noastră a experimentat viaţa 
socială cu voracitatea unei epidemii?! E tot mai greu să defineşti ce înseamnă azi eveniment, 
ştire, artă, politică, naţiune, valoare, etc. Ierarhiile au dispărut demult. Sutem egali, dar oare la 
fel de valoroşi!? Nici asta nu mai e o întrebare validă. E valid doar ceea ce se regăseşte în siste-
mul de ceriţe şi raporturi ale societăţii în care trăim. Restul este acceptat ca o alienare tratată 
cu înşelegere de contextul socio-uman, context care a devenit cu timpul tot mai permisiv. 
Avem chiar dreptul să ieşim din context, atâta timp cât nu renuntăm la consumerismul care ne 
stabileşte eficienţa. Într-un cuvât, democarţie! că şi aşa acoperă orice nu putem defini... dar ni 
se pare că ştim exact despre ce narează. Dar ne-am îndepărtat de întrebarea cu iz de clişeu de la 
început, şi cum mulţi au raspuns la această întrebare după chipul şi posibilităţile fiecăruia, nouă 
ne rămâne...acelaşi lucru. 

De multe ori ajungem la Teatru prin imboldul celor din jur. În acest caz suntem urmăriţi de 
un soi de nepăsare pâna la intrarea în Sală, deoarece iniţiativa altora poate fi uşor supusă criticii 
şi asta ne resemnează. Dacă până la începerea spectacolului sunem un grup care schimbă idei 
şi emite reacţii, după începerea spectacolului devenim singuri, supuşi percepţiei personale şi 
călătorind într-o dimensiune asupra căreia nu deţinem controlul, dar ne abate de la simţurile 
cotidiene. Dacă ne place spectacolul, încă de la aplauze promitem că vom reveni. Starea de bine 
ne determină s-o dorim cât mai frecvent. Dar odată reîntorşi în viaţa reală unii dintre noi cu greu 
vor regăsi drumul spre Teatru. 

Alteori mergem la Teatru din convingere. Dorim să vedem ceva mai mult decât un spec-
tacol de divertisment. Avem propriile aşteptări şi un sistem de valori determinat. Teatrul face 
parte din viaţa noastră socială şi e de dorit să răspundă unei nevoi care poate fi cuantificată, 
dezbătută, catalogată. 

De nenumărate ori sunem duşi cu clasa la spectacole despre care nu ştim nimic şi nici nu 
ne interesează mai mult decât un 10 câştigat uşor la materia însoţitoarei. Fără o pregătire a 
copiilor nostri pentru Teatru, este uneori un proces haotic, dar nu eminamente pierdut. Mulţi 
copii învaţă despre Teatru pe scaunele din sălile de spectacol. Când se întâmplă este un proces 
frumos. Când nu, e doar gălăgios...

Iar unii dintre noi nu mergem la Teatru. Printre aceştia se află de multe ori cei mai virulenţi 
critici pentru că ştiu precis ce nu doresc să vadă şi de aici pană la a şti ce văd alţii nu e decât un 
pas. Cu siguranţă mai sunt şi alte categorii, dar indiferent din ce categorie facem parte Teatrul 
este un lucru frumos şi merită încercat, chiar dacă numai pentru ,,o dată-n viaţă”! Aşa vei afla de 
ce vin la Teatru cei care vin.

Un spectacol reuşit reprezintă pentru spectatori, nu în ultimul rând, o pauză de visare. Dar a 
scrie despre Teatru rămâne totuşi un procedeu derizoriu în comparaţie cu a vedea Teatru.

De ce mergem la Teatru?
de Florentina VARY

www.cnslrfratia-ms.ro www.reea.net

PIZZA
RUSTIC

Târgu-Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 150
Comenzi la: 0265-211.333; 0723608.038

Strada Gheorghe Doja, nr. 300
Tîrgu Mureş, 540237

judeţul Mureş, ROMÂNIA

În regia Oanei Leahu, Poveste irlandeză este spectacolul în care spiriduşi, 
zâne şi oameni se întâlnesc într-o feerie scenică. Scenografia delicată îi aparţie 
Rodicăi Arghir, iar păpuşile construite de artistul plastic Costache Gavril Siri-
teanu se alătură unei distribuţii de aproape 30 de actori ce joacă, dansează 
şi cântă pregătiţi de Hugo Wolff (coregrafie), Mihai Crăciun (step) pe muzica 
original semnată de cunoscutul muzician Pedro Negrescu.  

Scenariul original al feeriei îi aparţine Oanei Leahu şi este realizat după 
texte traduse de Sorin şi Monica Rusu. Light design-ul este realizat de Daniel 
Klinger iar asistenţa de scenografie îi revine Măriucăi Ignat.           

Spectatorii (mici sau mari) îi vor cunoaşte pe cârciumarul Billy Mac Daniel, 
cimpoierul Donal,  cocoşatul resemnat Marcus Degeţel, pădurarul vrednic 
Darby Riley, tânărul pus pe căpătuială  Tom Fitzpatrik, cocoşatul furios Jack 
Hain, marele  povestitor în ale spiriduşilor Paddy O’Kelly, mătuşa clevetitoare 
Abigail, frumoasa Ţinutului Bridget Rooney, tărăncuţa pusă pe şotii  Marga-
ret, pantofarul care face pantoful drept Righty Leprecaun sau pantofarul care 
face pantoful stâng Lefty Leprecaun,  spiriduşul vistiernic Clericaun sau pe 
Druidul Atoate. Lumea de poveste este adusă şi de cele trei zâne (Zâna 
Curcubeului, Zâna Ceţurilor, Zâna Fluturilor) sau de duhul Pooka. 

Distribuţia spectacolului îi are în componenţă pe actorii Csaba Ciugulitu, 
Costin Gavază, Mihai Crăciun, Andrei Chiran, Tiberius Vasiniuc, Rareş  Bu-
dileanu, Claudiu Banciu, Oana Porav Hodade, Raisa Ané, Ioana Cheregi, Andi 
Brânduş, Luchian Pantea, Delia Martin, Diana Avrămuţ, Rareş Budileanu, Mi-
haela Mihai, Claudiu Ştian, Cristina Holtzli, Anca Loghin, Georgiana Ghergu, 
Mario Valdevira, Simon Kálmán Attila, Cristian Tomşa, Raluca Rîtea, Sonia 
Crăciun şi Mihai Loghin.

Reporter: Servus Georgiana. Te rog să ne spui cine ești tu în „Poveste 
irlandeză” și să ne povestești un pic despre acest personaj.
Georgiana Ghergu: Servus. Eu sunt Pooka, personajul care în poveştile 
noastre ar fi echivalent cu Moartea. Este un personaj care se află între 
cele două lumi: cea a oamenilor şi cea a spiriduşilor. Personajul meu 
este unul suprem, în calea căruia nu poate sta nimeni. Tocmai de asta 
ambele lumi se tem să-mi pronunțe numele, ca nu cumva să mă su-
pere şi să le aduc necazuri.
Rep.: Cu ce este diferit „Poveste irlandeză” față de alte spectacole?

G.G.: Pe mine mă pasionează în mod special jongleriile şi mişcarea scenică, dar chiar şi pentru mine 
este un spectacol atipic. Şi îmi place foarte mult că este aşa. E un spectacol foarte interesant şi am 
simțit că m-a dezvoltat foarte mult actoriceşte, pentru că am avut mult de lucru cu corpul, limbajul 
corpului fiind mult mai important aici decât cuvintele. Imaginile care se creează, sunt absolut super-
be. E un spectacol atipic pentru că se merge într-o zonă a fanteziilor şi a poveştilor şi chiar dacă pare 
un spectacol pentru copii, eu cred că va fi foarte util şi interesant şi pentru adulți.
Rep.: Actorii nu pot juca dacă nu cred în ceea ce joacă. Ți-a fost greu să crezi în povestea asta?
G.G.: Nu, n-a fost deloc greu, mai degrabă a fost o relaxare. Mi-a fost mai greu atunci când a trebuit să 
învăț să lucrez cu obiecte cu care nu am mai lucrat şi  mi-a fost greu să cred că o să-mi iasă, din punct 
de vedere tehnic.
Rep.: E mai greu să joci în spectacolele pentru copii sau în cele pentru adulți?
G.G.: În cele pentru copii, bineînțeles. Adulții au conştiința convenției teatrale, copiii nu o au. Copiii 
rup bariera asta şi dacă există ceva în care nu cred, chiar dacă tu ai o poveste bine dezvoltată şi bine 
legată, ei întotdeauna îți vor semnala neregulile. Nu-i poți minți. Iar dacă o faci, simți imediat că nu 
mai sunt cu tine, acolo. Rămâi singur, nu te mai crede nimeni. E mult mai greu şi pe de altă parte mult 
mai fascinant, dar mie îmi place foarte mult.
Rep.: Care e personajul tău preferat din poveste?
G.G.: Pooka, bineînțeles! Chiar dacă la primele lecturi nu eram sigură şi mă gândeam că aş putea fi un 
personaj sau altul, pe măsură ce au avansat repetițiile mi-am dat seama că am ales bine şi că nu vreau 
să fiu decât personajul pe care îl am. Şi abia aştept premiera!
Rep.: Dacă ai fi copil, ți-ar plăcea să vezi „Poveste irlandeză”?
G.G.: Da, foarte-foarte mult. Pentru că e foarte complex față de toate spectacolele de copii pe care 
le-am mai văzut sau în care am jucat, e cu totul şi cu totul diferit. E şi dificil pe alocuri, pentru că sunt 
şi păpuşi, şi oameni, pentru că lucrurile şi lumile se transformă tot timpul... Au existat multe probleme 
tehnice, lucruri noi de care ne loveam în fiecare zi, dar pe care le-am depăşit şi care au un efect spec-
taculos văzute din sală. (http://www.teatrunational.ro/)

Georgiana Ghergu des-
pre “Poveste irlandeză”

Marţi, 22 ianua-
rie, cu o jumătate 
de oră înaintea 
premierei specta-
colului Poveste 
irlandeză de la 
ora 19:00, va avea 
loc în foaierul de 
jos al Teatrului 
Naţional Târgu-
Mureş, prezen-
tarea cărţii pent-
ru copii Povestea 
albastră, de San-
dra O’Connor şi 
Corina Cotoi.

Ilustraţiile cărţii 
aparţin Corinei 
Cotoi. 

Prilejul oferă 
celor care doresc 
să plonjeze în 
lumea copilăriei, 
o minunată oca-
zie de a redescoperii bucuria poveştilor. 

„În pădurea de flori ascunsă între nori
trăia o familie de visători

Toţi visătorii, după cum se ştie, 
se dau în vânt după poezie.” Corina Cotoi 

Dacă doriţi să aflaţi peripeţiile visătorilor din Povestea colorată şi 
însemnătatea culorilor din Povestea albastră, va invităm să veniţi cu 
o jumătate de oră mai devreme la Teatru. După prezentarea de carte, 
de la ora 19:00,  Teatrul Naţional vă oferă o fărâmă din lumea feerică a 
poveştilor cu zâne, spiriduşi şi multă magie!
Vă aşteptăm cu drag la teatru!

Prezentare de carte la Naţional
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În acord cu acţiunile culturale tradiţionale 
desfăşurate sub formă de parteneriat între 
Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Artiştilor 
Plastici din România şi uniunile de creaţie 
din Ungaria s-a gândit organizarea acestei 
expoziţii itinerante găzduită de Galeriile 
de artă din oraşul nostru, ea fiind urmată 
de încă două expuneri succesive în Sfântu 
Gheorghe respectiv în Veszprém din 
Ungaria. Această manifestare are caracter 
aniversar întrucât societatea denumită 
MAMŰ - abrevierea însemnând la origine 
Marosvásárhelyi Műterem sau Atelier 
târgumureșean - s-a “născut” aici în oraşul 
nostru în urmă cu câţiva zeci de ani, mulţi 
din membrii fondatori stabilindu-se în 
Ungaria unde au reînfiinţat-o sub o altă 
semnificaţie MAszülető MŰvek sau Creaţii 
născute azi. Anul acesta se împlinesc 35 de 
ani de la înfiinţare şi fiindcă în urbea noastră 

mai suntem câţiva membri de onoare ai 
MAMŰ totodată membri ai filialei UAPR am 
fost cooptaţi şi noi să participăm la această 
expoziţie, expozanţi pe care îi veţi descoperi 
singuri printre cei 69 de artişti prezenţi prin 
intermediul lucrărilor de o mare diversitate 
atât în sălile Fundaţiei Bernady cât şi în 
galeria noastră de artă.

Se cuvin câteva cuvinte despre această 
societate MAMŰ... Este o grupare artistică 
neo-avangardistă, activă în Târgu-Mureş 
între anii 1978-1984, formată din tineri 
artişti plastici şi studenţi ai Institutelor 
de Artă preocupaţi de experimentele 
artistice contemporane şi ia fiinţă în cadrul 
Cenaclului de tineret Apollo expunând 
totodată în galeriile acesteia. După anul 
1980 până în 1984 a fost integrată în Filiala 
Tg. Mureş a UAPR echivalată cu „Atelier 35” 

organizaţie acceptată oficial. Din păcate 
după 1984 încetează activitatea ei din cauza 
emigrării masive a membrilor săi dintre 
care îi amintesc pe Elekes Károly şi Borgo 
fondatori stabilindu-se în Ungaria

Azi Societatea MAMŰ îşi desfăşoară 
activitatea în Budapesta unde are un spaţiu 
expoziţional denumit Galeria Pivniţa, are 

mulţi membri printre care activează pe lângă 
“veterani”mulţi tineri artişti. 

Iată că avem prilejul cu ocazia acestei 
manifestaţii artistice să-i reîntâlnim pe vechii 
noştri colegi şi prieteni atât fizic cât şi prin 
intermediul lucrărilor - peste 160, dar vă invit  
să vizitaţi expoziţia căci merită câteva zeci de 
minute de atenţie.

MAMŰ - 35 de ani de la prima manifestare, 
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Aspecte ale eficacităţii stilului în Retorica lui Aristotel

Abstract

Cartea a treia  a Retoricii lui Aristotel conţine 19 capitole şi 
dezvoltă, într-o primă etapă, diverse aspecte ale stilului, fiind 
axată pe acţiunea oratorică propriu-zisă, adică pronuntiato 
şi actio, cu precizarea că ultimul aspect este rezumat doar la 
declamaţie; apoi, în etapa următoare sunt configurate şi supuse 
unei analize amănunţite părţile constitutive ale discursului. 
Construcţia sistemică a lui Aristotel, bazată pe categoriile 
persuasive ale retoricii, va constitui fundamentul noii retorici, ca 
teorie a argumentării, în viziunea profesorului Chaïm Perelman 
şi asistentei sale, Lucie Olbrecths-Tyteca, autorii “Tratatului de 
argumentare” (Bruxelles, 1958).

Cuvinte cheie: stil oratoric, calităţi, corectitudine stilistică, 
efecte, forme, dovezi.

Abordând problema stilului, filosoful explică necesitatea 
celui implicat într-un discurs nu doar de a-şi structura cât mai 
bine conţinutul ideilor, ci şi de a folosi un stil adecvat situaţiei 
reflectate, „căci nu este de ajuns faptul de a avea cele pe care 
este necesar a le spune, ci trebuie şi acest lucru, anume cum 
este nevoie de a spune, iar asta contribuie mult la faptul ca 
discursul să pară de un anumit fel.”1

Cum nu se poate raporta la nici un tratat privitor la 
stilul oratoric, Aristotel constată o anumită apropiere între 
declamaţiune şi oratorie, pe de o parte, şi poezie, pe de alta: 
„este limpede aşadar, că şi în retorică este un lucru de acest 
fel ca şi în poetică...”2 Astfel încât oratorul trebuie să aibă în 
vedere următoarele: 1. faptele însăşi la care se referă, din 
care rezultă aspectul lor persuasiv; 2. dispunerea acestora 
într-un anumit stil şi 3. locurile strict legate de acţiunea 
discursivă, „or, acţiunea aceasta constă în voce, anume cum 
trebuie uzat de ea pentru fiecare pasiune în parte, ca de 
exemplu, când înaltă, când joasă, ori medie, şi, de asemenea, 
cum trebuie uzat de intonaţii, ca de pildă ascuţită, gravă 
sau medie, precum şi de care ritmuri este nevoie de a se 
folosi potrivit cu fiecare împrejurare. Căci trei sunt lucrurile 
despre care examinează interpreţii; or, acestea sunt volumul, 
armonia, ritmul.”3 Interpreţii obţin premiile la concursuri iar 
actorii devin mai importanţi decât autorii textelor poetice şi 
dramatice, astfel încât chiar dacă subiectul stilului „pare să 
fie vulgar”, el contează în retorică, deoarece şi el participă la 
formarea opiniei – ţinta întregului discurs. 

Efectele stilului seamănă întrucâtva cu jocul actorilor, ca 
acţiune, dar acesta ţine de domeniul artelor iar „discursurile 
scrise valorează mai mult prin stil decât prin gândire.”4 
Filosoful face distincţie între stilul poeziei şi cel al prozei, 
arătând că dacă la începuturile ei oratoria mai îmbrăţişase 
forme poetice, evidente la Gorgias, apoi s-au întâmplat alte 
modificări esenţiale: textele autorilor de poezie au evoluat 
stilistic, aceştia renunţând la expresiile arhaice, care ornau 
stilul tragediilor timpurii. 

Pledoaria lui Aristotel este pentru folosirea, în cadrul 
discursurilor, a unui stil „virtuos”, axat pe două calităţi 
importante: limpezimea şi adecvarea. Prima calitate este 
obţinută prin uzitarea termenilor simpli în sensul lor obişnuit 
şi natural, „căci ceea ce este natural este persuasiv, însă ceea ce 
este artificial este contrariul...”5 Sau, după cum afirmă acesta, 
într-o altă scriere de-a lui: „Darul cel mai de preţ al graiului e 
să fie limpede, fără să cadă în comun.”6 A doua calitate este 
dată fie de folosirea neologismelor, care îi imprimă discursului 
o anumită elevaţie, fie de preferinţa pentru metafore, care 
necesită a fi strict adecvate intenţionalităţii discursive, adică 
„dacă vrei să împodobeşti, trebuie să procuri metafora din 
ceea ce este cel mai bun dintre lucrurile aflate în acelaşi gen, 
iar dacă vrei să blamezi, atunci din cele mai rele lucruri...”7 
Regulile se aplică atât în proză cât şi în poezie, o bună parte a 
acestora fiind enumerate şi în Poetica, filosoful subliniind că 
„trebuie exprimate şi epitete şi metafore potrivite. Or, aceasta 
va rezulta din analogie; de nu, va părea un lucru nepotrivit 
prin aceea că contrariile sunt manifeste mai ales unele faţă 
de altele.”8 Iar, cum folosirea echilibrată a provincialismelor, 
a metaforelor şi a altor podoabe lingvistice, pot duce uşor 
la evitarea „barbarismelor” şi a „vulgarităţii”, după cum 
folosirea cuvintelor comune îi va imprima stilului claritate, 
el recomandă ca graiul oratorului „să fie rezultatul unui 
amestec al tuturor acestor elemente.”9

Reliefarea virtuţilor stilului nu înseamnă însă şi evitarea 
recunoaşterii unor aspecte defectuoase ale acestuia, pe care 
filosoful le depistează într-o serie de exprimări marcate de 
platitudine, reci şi lipsite de elan, în opoziţie cu cele inedite, 
proaspete şi cu mare încărcătură expresivă. O explicaţie 
obiectivă este oferită pentru răceala stilului, prezentând 
acest specific în patru ipostaze, şi anume: când sunt folosite 
cuvinte compuse („cerul cu multe feţe”, „pământul cu piscuri 
înalte”, „ţărm cu margine strâmtă”), când vorbitorul adoptă 
formulări neobişnuite („linguşitori ingenioşi în a minţi”, 
„sufletul umplut de mânie, iar faţa devenită de culoarea 
focului”, „fundul albastru al mării”) sau unele neologisme 
(„un bărbat enorm”, „stimulat prin mânia excesivă a gândirii”, 
„un bărbat devastat”). Apoi, cea de-a treia situaţie în care se 
vădeşte răceala stilului, rezultă din utilizarea epitetelor, „fie 

de cele lungi, fie de cele inoportune, fie de cele frecvente.”10 
Iar cea de-a patra situaţie în care expresiile pot crea o 
atmosferă glacială se datorează utilizării unor metafore 
nepotrivite, marcate de ridicol, precum cele aparţinându-i lui 
Gorgias: „acţiuni proaspete şi sângerânde”, „tu ai semănat pe 
de o parte aceste lucruri în chip ruşinos, iar pe de altă parte 
le-ai cules în mod nefericit.”11 

Adâncind cercetările stilistice, filosoful grec apreciază că 
şi comparaţia este o metaforă, dar o metaforă lărgită, astfel 
„încât toate câte vor fi desemnate ca metafore, dacă sunt 
apreciate, este limpede că tot ele vor fi şi comparaţii, iar 
comparaţiile sunt nişte metafore care solicită explicaţie.”12 

Corectitudinea stilistică se realizează prin respectarea 
a cinci reguli de bază: 1. prin utilizarea corespunzătoare a 
particulelor conective, a conjuncţiilor; 2. prin folosirea unor 
termeni proprii, specifici, şi nu generali; 3. prin antrenarea 
unor termeni clari, lipsiţi de ambiguitate – aici Aristotel 
vorbind despre perifrază care, „fiind lungă, înşeală, iar 
auditorii simt întocmai ceea ce încearcă mulţi în preajma 
prezicătorilor; într-adevăr, când aceştia pronunţă cuvinte 
ambigue, ei îşi dau asentimentul...”13; 4. prin determinarea 
genurilor lucrurilor cu precizie (masculin, feminin şi neutru); 
5. prin denumirea corectă a numărului lucrurilor (multe, 
puţine sau unul singur). Atât compoziţiile vorbite, cât şi cele 
scrise, trebuie să aibă calitatea de a fi rostite cu uşurinţă, 
aceasta presupunând un număr restrâns de particule 
conective şi folosirea corectă a semnelor de punctuaţie.

Grandoarea sau demnitatea stilului se obţine, conform 
filosofului, prin: 1. folosirea descrierii în locul numelui; 2. 
când există ceva indecent („ruşinos”) în definiţie, se va folosi 
numele; 3. ilustrarea expunerii cu metafore şi epitete (dar 
evitându-le pe cele poetice); 4. uneori se utilizează pluralul 
pentru singular; 5. evitarea de a alătura mai mulţi termeni 
cu un singur articol (exemplu: nu „a femeii celei a noastre” 
ci, mai concis, „a femeii noastre”)14; 6. folosirea particulelor 
conective, care pot fi omise pentru a asigura concizie 
expunerii, dar numai cu condiţia de a nu afecta „legăturile 
logice”; 7. amplificarea expunerii prin procedeul epitetelor 
cu valoare negativă.

Stilul adoptat de către vorbitor trebuie să se potrivească 
cu subiectele propuse: „Este patetic stilul unui om mâniat, 
dacă există ultraj, cel al unui om indignat care se fereşte şi să 
menţioneze dacă există acţiuni lipsite de pietate şi ruşinoase, 
stilul în mod admirativ, dacă există fapte lăudabile, cel în mod 
umil, dacă sunt acţiuni vrednice de milă şi, în legătură cu 
celelalte situaţii, la fel.”15 Stilul cel mai potrivit este conform 
vârstei, genului (femeie sau bărbat), neamului şi specificului 
auditorilor, adică în relaţie directă cu „o dispoziţie stabilă” a 
publicului, iar „dacă oratorul exprimă şi cuvintele familiare 
dispoziţiei stabile, va realiza caracterul.”16 Sfatul gânditorului 
este ca vocea şi gesturile oratorului să nu se armonizeze 
perfect cu maniera stilistică adoptată, deoarece atunci ar ieşi 
în relief artificialitatea vorbirii, şi discursul ar fi neconvingător.

Forma stilului adoptat trebuie să fie conform unui anumit 
ritm, căci dacă este metric nu are putere persuasivă. Ritmul 
rostirii determină o armonie a discursului, chiar o structură 
coerentă a acestuia, filosoful enumerând şi diferitele tipuri de 
ritm, adoptate conform modurilor de comunicare preferate 
de orator: 1. ritmul eroic, numit şi dactilic sau hexametric; 
2. ritmul iambic, potrivit cu conversaţia obişnuită; 3. ritmul 
trohaic, asemuit cu dansul comic şi parodic; 4. peanul, 
potrivit doar parţial discursurilor, fiind utilizat cu eficienţă 
la începutul şi sfârşitul frazelor. Apoi, Aristotel scrie despre 
afirmarea în oratorie a două tipuri de stilistici: stilul continuu, 
specific poeţilor vechi, şi stilul periodic, care poate fi înţeles 
uşor, deoarece are un început şi un sfârşit, fiind alcătuit 
din mai multe „membre” (propoziţii subordonate). Nu fără 
o urmă de orgoliu, filosoful se referă la cuvintele spirituale 
şi cuvintele renumite, care sunt compuse de cel „înzestrat 
natural sau cel format prin practică, pe când a le arăta ţine de 
această cercetare ştiinţifică.” 17

Aspectele analizate, în continuare, sunt „isteţimea” stilului 
şi puterea lui argumentativă – calităţi obţinute prin utilizarea 
unor cuvinte „spirituale”, care pot asigura o mai bună 
cursivitate şi vivacitate stilistică. În acelaşi context, Aristotel 
se referă la metaforele poetice, la comparaţiile şi silogismele 
retorice, care pot fi mai potrivite pentru învăţătură, aşa cum, 
de altfel, şi consemnează că: „stilul şi entimemele spirituale 
sunt cele care ne produc o instruire promptă.”18 O misiune 
de bază a oratorului constă, uneori, în redarea unei situaţii 
în plină activitate, iar această „performanţă” este de apreciat 
când el reuşeşte, printr-o bună instrumentare a metaforei, 
să facă lucrurile neînsufleţite că par a fi însufleţite, ca în 
versurile lui Homer: „piatra neruşinată se rostogolea din nou 
pe pământ”, „săgeata a zburat” etc. 19

Discursului i se adaugă alte şi alte elemente semnificative 
sub aspect stilistic (glume, ironii, jocuri de cuvinte, metafore, 
comparaţii, hiperbole, apoftegme, cimilituri, proverbe, 
paradoxuri etc.), capabile de surprize şi de a-i face pe auditori 
de a avea situaţia retorică pusă chiar „în faţa ochilor”. 

Folosirea unui stil sau a altuia este dictată de situaţie şi 
de subiect, gânditorul făcând distincţie între cele două tipuri 

de discurs: 1. stilul dezbaterii, potrivit celor trei genuri ale 
retoricii, şi 2. stilul propriu limbii scrise, acesta fiind „foarte 
precis” şi presupunând ajutorul logografilor, pe când primul 
este recomandabil doar „pentru acţiunea retorică.”20 Apoi, 
primul tip de stil se împarte, la rândul lui, în stilul discursului 
deliberativ (demonstrativ), semănând, întrucâtva, „cu 
desenul în perspectivă; căci, cu cât mulţimea este mai 
numeroasă, cu atât este mai îndepărtat de locul de unde se 
priveşte...”, iar cel de-al doilea, stilul discursului judiciar, care, 
de regulă, „este mai riguros.”21

Apoi, referindu-se la cele două părţi ale discursului: 
expoziţiunea şi demonstraţia, filosoful subliniază necesitatea 
adoptării unei diviziuni a discursului, ceva similar metodei 
stabilite anterior de către Isocrate, aceasta fiind: exordiu, 
afirmaţie, confirmaţie şi epilog. Analiza este aplicată, apoi, 
fiecăreia dintre părţi. Astfel, exordiul, ca fază incipientă a 
discursului, seamănă cu prologul în poezie sau cu preludiul 
cântecului la flaut. Dar şi exordiurile se diferenţiază între 
ele pe genurile de discurs: aşa, exordiul discursului epidictic 
este pronunţat pe elogiu sau pe blam; în schimb, cel al 
discursului judiciar este similar cu „prologurile dramelor şi 
cu preambulurile poemelor epice”22; iar exordiul discursului 
deliberativ provine din cel al discursului judiciar, nefiind 
strict necesar şi având mai mult un rol ornamental. Dar, cum 
exordiul discursurilor epidictice poate fi de acuzare (atac) 
sau respingere (apărare), Aristotel dă unele sfaturi privind 
mijloacele prin care pot fi înlăturate insinuările răuvoitoare 
şi supoziţiile defavorabile enunţate de părţi.

Înainte însă de desfăşurarea tirurilor argumentative 
propriu-zise, este necesară povestirea faptelor şi, deci, 
Stagiritul abordează problema naraţiunii care, împreună cu 
confirmarea şi respingerea, face parte din „corpul” discursului. 
Aceasta în discursurile epidictice nu trebuie să fie continuă, 
ci în trepte, cuprinzând în detaliu relatarea acţiunilor; în 
genul judiciar este necesară o narare foarte limpede a 
subiectului şi cât mai scurtă posibil, deoarece „nu trebuie 
pierdut timpul cu ceea ce este unanim recunoscut...”23 Ar fi 
de preferat ca accentul să cadă pe relatarea acelor fapte care 
produc compasiune sau indignare, după cum naraţiunea 
se poate întări prin exprimarea intenţiilor şi caracterelor 
etice, a scopurilor şi trăsăturilor morale, uneori şi a celor 
afective, mult mai eficiente decât cele de calomniere, care 
nu onorează „funcţia celui care consiliază.”24

Dovezile aduse în genul deliberativ scot în prim-plan: 
faptele petrecute, daunele pricinuite şi controversa dintre 
părţi. Tot în cadrul acestui gen amplificarea devine un 
bun mijloc de susţinere a cauzelor nobile şi folositoare, cu 
condiţia ca faptele relatate să fie credibile; în situaţia în care 
adversarul face afirmaţii false, „acestea sunt în mod evident 
indicii că el minte şi în privinţa celorlalte chestiuni”25, ele 
constituindu-se, ulterior, în dovezi favorabile celeilalte 
părţi. Tot aici Aristotel subliniază importanţa deosebită 
a exemplelor (în discursul deliberativ), în schimb găseşte 
că discursului judiciar i se potrivesc mai bine entimemele, 
motivând această cerinţă prin faptul că „primul se referă la 
viitor, aşa încât este necesar să procure exemplele din faptele 
petrecute; al doilea, în schimb, se referă la faptele existente 
sau nonexistente, unde există mai ales demonstraţie şi 
necesitate; căci trecutul implică necesitate.”26 Iar, în acest 
ultim caz, entimemele nu trebuie să survină în serie, ci 
„amestecate”, spre a nu duce la controverse neplăcute; 
de asemenea, ele trebuie să alterneze cu pasiunile, „căci 
entimema fie că va exclude pasiunea, fie că va fi enunţată 
inutil,”27 fără a fi folositoare în „blindarea” laturii etice a 
discursului. Filosoful recomandă utilizarea maximelor, care 
pot constitui atât „substanţa” dovezii, cât şi cea a naraţiunii, 
având în plus şi un important conţinut moral.

Comparând cele trei genuri, Aristotel constată că 
discursul deliberativ, care se ocupă de viitorul incert, 
este mai dificil decât cel judiciar, preocupat de trecutul 
marcat şi consumat ca atare, acesta din urmă având 
posibilităţi narative mai bune. Atunci când oratorul are 
dovezi de prezentat, el trebuie să vorbească atât etic, cât şi 
demonstrativ, iar dacă nu aduce entimeme, atunci trebuie 
să-şi orienteze tirul expunerii pe un traseu etic, căci, chiar 
virtuos fiind, „i se potriveşte mai degrabă să se arate bun, 
decât să arate că discursul este riguros.”28 Tot în această 
secţiune filosoful este de părere că entimemele refutative 
sunt de preferat celor demonstrative întrucât, atunci când 
respinge argumentele adversarului, oratorul îşi prezintă 
propriile sale dovezi şi este pregătit anticipativ „să răspundă 
la argumentele contrarii, respingându-le sau dărâmându-le 
dinainte.”29 Cum discursul antrenează şi caracterul moral al 
vorbitorului iar acesta, dacă s-ar referi la propria persoană, 
ar da naştere „fie la invidie, la prolixitate, fie contradicţie, 
iar a vorbi despre altul – fie defăimare, fie grosolănie” – 
mai potrivit ar fi să procedeze cu tact şi să recurgă la o altă 
persoană care să transmită afirmaţiile prea favorabile sau 
prea critice. Eficienţa argumentativă a entimemelor sporeşte 
când acestea sunt transformate în maxime, ca în exemplul 
furnizat de Stagirit: „într-adevăr, dacă oamenii trebuie să se 
reconcilieze când reconcilierile sunt  (continuarea în pagina 7) 
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(urmare din pagina 6) 
cele mai utile şi mai avantajoase, trebuie să se reconcilieze 

când sunt fericiţi.”30 Într-o scurtă secţiune din Topica, 
intitulată „Cum devine cineva un dialectician exercitat şi 
abil”, el arată că „pentru o asemenea treabă este necesară o 
bună dispoziţie naturală, iar această dispoziţie naturală este 
tocmai aceea care ne face în stare să alegem adevărul şi să 
evităm falsul.”31 Deşi pledoaria filosofului este, de această 
dată, axată pe elemente de logică, procedeul se potriveşte 
şi oratoriei, deoarece – scrie el – atunci „când recapitulăm 
discuţiile, trebuie să le dăm o formulare universală, chiar 
dacă respondentul a argumentat în sens particular. Căci şi în 
acest chip putem face dintr-un singur argument mai multe. 
Tot aşa se procedează în retorică prin entimeme.”32

Abordând delicata problemă a interogaţiei, filosoful 
arată că este oportun a întreba doar atunci când o premisă 
este clară şi există şansa ca oponentul să-i ofere oratorului 
şi cealaltă premisă, astfel încât acesta să poată enunţa 
concluzia. Pe de altă parte, retorul trebuie să fie pregătit 
să dea răspunsurile potrivite (nu prea scurte, totuşi), fie la 
întrebări ambiguue, fie la cele care conţin contradicţii în sine. 

Dar nu trebuie neglijată importanţa glumelor într-o 
dezbatere publică, acestea având rolul, conform spuselor 
sofistului Gorgias, de „a distruge seriozitatea adversarilor 
prin râs, şi râsul – prin seriozitate,”33 însă, şi sub acest aspect 
trebuie procedat cu discernământ, deoarece este mai bine 
ca oratorul să folosească ironia, „mai demnă de omul liber 
decât bufoneria; căci, pe de o parte, cel ce recurge la ironie 
face o glumă în vederea lui însuşi, pe de altă parte, bufonul 
– în vederea altuia.”34

Ultimul aspect abordat în tratatul aristotelic este cel al 
peroraţiei sau epilogului în discurs, care se compune din patru 
elemente determinative în ceea ce priveşte posibilităţile 
oratorului; astfel acesta poate: 1.să-şi facă auditoriul favorabil 
pentru sine şi defavorabil oponentului, arătând că el este 
cel bun şi celălalt, cel rău; 2. să amplifice sau, dimpotrivă, să 
atenueze faptele narate; 3. să inducă publicului o anumită 
predispoziţie afectivă, transmiţându-i şi imprimându-i în 
suflet unele acţiuni, ca: milă, indignare, mânie, ură, invidie, 
emulaţie, spirit euristic etc.; 4. rememorarea şi recapitularea 
celor expuse anterior, cu precizarea clară a oratorului că în 
discursul său a demonstrat cauzele enunţate în exordiu, 
referitor la subiectul respectiv. De regulă, în această etapă 

sunt comparate argumentele oratorului cu cele invocate de 
către adversar, fiind recomandabil a se folosi, ca mijloace 
conexe, ironia sau interogaţia. 

Cât priveşte stilul expunerii, după Aristotel ar fi mai potrivit 
unul grav şi sacadat, obţinut prin eliminarea conjuncţiilor, 
care subliniază mai bine ideea de epilog, ca în exemplul: „am 
spus, aţi ascultat, posedaţi chestiunea, judecaţi.”35 Aşadar, 
peroraţia este chiar concluzia unui discurs, ea luând, adesea, 
prin recapitularea principalelor probe, caracterul unui ultim 
efort al vorbitorului de a convinge publicul, utilizând diverse 
mijloace (de la cele emoţionale, la cele care insuflă avânt şi 
patetism), în vederea atingerii scopului propus.

În final, ne mai rămâne să recunoaştem redutabila 
structură argumentativă a Retoricii lui Aristotel şi actualitatea 
ei de necontestat. Ea este fundaţia pe care se va clădi în 
secolul al XX-lea noua retorică, ca teorie a argumentării, 
„asociaţii” Stagiritului, peste secole, fiind profesorul Chaïm 
Perelman şi strălucita sa asistentă, Lucie Olbrecths-Tyteca, 
autorii Tratatului de argumentare. Noua retorică (Bruxelles, 
1958). Practic, prin această iniţiativă, aceştia pledează pentru 
întoarcerea la argument şi la argumentare, restabilind rostul 
dialecticii în discursul retoric, în textele şi manifestările 
dialogice, în orice comunicare publică solemnă, în orice 
confruntare cu pretenţii şi, mai ales, în fundamentarea 
judecăţilor axiologice şi psihosociologice.  

NOTE

1. Aristotel, Retorica, ediţie bilingvă, traducere, studiu 
introductiv şi index de Maria-Cristina Andrieş, note şi 
comentarii de Ştefan-Sebastian Maftei, Editura Iri, Bucureşti, 
2004, p. 297
2. Ibidem
3. Ibidem
4. Ibidem, p. 299
5. Ibidem, p. 301
6. Aristotel, Poetica, ediţia a III-a, îngrijită de Stella Peticel, 
studiu introductiv, traducere şi comentarii de D. M. Pippidi, 
Editura Iri, Bucureşti, 1998, p. 95
7. Aristotel, Retorica, p. 303
8. Ibidem
9. Aristotel – Poetica, p. 96

10. Aristotel,  Retorica, p. 309
11. Ibidem
12. Ibidem, p. 313
13. Ibidem
14. Ibidem, p. 317
15. Ibidem
16. Ibidem, p. 319
17. Ibidem, p. 327
18. Ibidem, p. 329
19. Ibidem, p. 333
20. Ibidem, p. 339
21. Ibidem, p. 341
22. Ibidem, p. 347
23. Ibidem, p. 355
24. Ibidem, p. 357
25. Ibidem, p. 359
26. Ibidem
27. Ibidem
28. Ibidem, p. 361
29. Ibidem
30. Ibidem, p. 363
31. Aristotel, Organon, II, Analitica secundă, Topica, 
Respingerile sofiste, traducerea, studiu introductiv şi note de 
Mircea Florian, notiţă introductivă la Respingerile sofiste de 
Dan Bădărău, Editura Iri, Bucureşti, 1998, pp. 533-534
32. Ibidem, p. 535
33. Aristotel, Retorica, p. 365
34. Ibidem
35. Ibidem, p. 367
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Aspecte ale eficacităţii stilului în Retorica lui Aristotel

Nu demult a văzut lumina tiparului o nouă carte 
a poetului mureşan Ioan Găbudean “60 de ani de 
singurătate” apărut la Editura Ardealul din Târgu-
Mureş, 2011. Atunci când am primit cartea am avut un 
sentiment de fericire deoarece nu mai am avut nici un 
semn de la dânsul de mult timp, dar... primul lucru care 
mi-a sărit în ochi şi m-a lăsat perplex a fost titlul cărţii. 
Este un titlu foarte percutant care transmite tranşant o 
anumită stare şi care nu lasă loc de interpretări, dar...

Poeziile de o sensibilitate şi de o fineţe intelectuală 
exprimă exact contrariu, exprimă o dragoste de viaţă, 
o dragoste faţă de semeni, un sentiment că acum la 
vârsta deplinei maturităţi îşi permite să utilizeze cuvin-
tele într-o joacă a exprimării.

Volumul surprinde prin registru aparent melan-
colic, cu o tentă de tristeţe elegiacă, bazându-se 
pe principiul confesiunii discrete, al melancoliei, al 
destăinuirii delicate, provocate de reflexia lucruri-
lor comune şi a faptelor combinate subtil cu trăirile 
delicate ale propriei firi, materializate prin contem-
plare şi reverie. Versurile se bazează în primul rând pe 
principiul delicateţei, realizând un acord intim între 
sufletul poetului şi ritmurile cosmice ale universului 
înconjurător, într-o viziune lirică, în care existenţa de zi 
cu zi, scapă de mizeria materială şi spirituală, căpătând 
pe alocuri aspecte mai solemne “mă joc de-a v-aţi as-
cunselea/ ca-n copilărie/ până mă copleşeşte tristeţea” 
(La cascadă)

Niciodată integral suspendat, realul este mereu pe 
cale de a se pulveriza în reţeaua unor versuri exprimate 
simplu, la modul direct, la un nivel superior ce frizează 
uneori imponderabilitatea. Versurile exprimând subtil 
reverii filozofice deşteptate de unele puncte de foc 
ale vieţii personale. Având o exprimare fermă, clară 
şi foarte ritmată în exprimarea ideilor, cu versul sim-
plu, aproape naiv, dar animat de o forţă a gândirii şi 
a poziţiei faţă de cazul particular al existenţei omului 
pe pământ îi conferă volumului prezent o valoare de 
autobiografie spirituală.

Cititorul întâlneşte peste tot imagini, metafore, 
trăiri transfigurate în vers. Frumuseţea imaginii po-
etice se împleteşte cu profunda meditaţie asupra 
existenţei şi rostului artistului în lume. Aproape fieca-
re poezie a lui Ioan Găbudean înseamnă o sărbătoare 
a Cuvântului, o sublimare a spiritului, în care ide-
ile, sentimentele, conceptele se întrepătrund într-o 
construcţie imprevizibilă, alcătuind un edificiu al op-
timismului, al încrederii depline în talent şi muncă, 

acceptate ca daruri divine. “Scriu în genunchi/ parcă 
m-aş ruga cuvintelor/ să mă ierte - dacă este posibil - / 
că nu le-am iubit îndeajuns/ că nu le-am înţeles rostul 
întru totul/ că le-am păstrat ... doar pentru mine” (Ul-
tima rugăciune).

Structura poemelor din acest volum este dată de 
sacrificiul întru dăinuirea Cuvântului, un sacrificiu asu-
mat de autor, conştient că nici un cuvânt nu se întoarce 
înapoi fără rod şi rodul acesta, atât de rar dobândit de 
oameni, este iubirea, iubirea de Dumnezeu şi iubirea 
de semeni. “Aşa îmi duc viaţa-ntre profan şi sfânt/ Pre-
cum în Cer aşa şi pe Pământ” (Psalm). De aceea poetul 
sătul de atâtea lucruri trăite pe Pământ, se lasă pradă 
melancoliei şi abandonează lupta şi adoptă o atitudi-
ne de resemnare voluntară “nu abdic, doar mă resem-
nez un pic/ am 59 de ani şi nu mai aştept nimic” (Am 
59 de ani).

Singurătatea îi dă poetului târcoale, îl încearcă, îl 
stimulează puterea creatoare şi tot ea îl vindecă prin 
obligarea efectuării unei penitenţe prin cuvânt “Şi eu, 
biet poet, dacă n-ai fi tu/ dragă cititorule/ aş fi cel mai 
singuratic om al galaxiei” (Despre singurătate) sau “Iu-
bito, când plouă să te gândeşti la mine/ sunt tot aşa de 
trist şi de părăsit/ icoana ta spălată de lacrimi o sărut/ 
Acum când mă întorc discret din mit (Imaginere vini). 
Nu degeaba volumul se încheie într-o constatare a lui 
Vasile Fluturel “Veşnic îndrăgostit de rime şi de ritmuri, 
poetul Ioan Găbudean este unul dintre marii visători 
din inima ţării”.

Versurile lui Ioan Găbudean se individualizează 
printr-un registru al confesiunii discrete, al unei nos-
talgii, al unei tristeţi îmbinate cu melancolie şi al unei 
mirări, înregistrând aparent naiv mirajul trecerii cli-
pelor dar cu asumarea lor privilegiată. Volumul în to-
talitate cuprinde 60 de poeme asociate la 60 de ani 
de viaţă, exprimând în ansamblu o stare unică de iu-
bire, ce realizează un acord intim între poet şi lume. 
Esenţa poetică este constantă şi înregistrează doar 
mici fluctuaţii de timbru insesizabile, în care accen-
tele interiorităţii se resorb sau refulează din prea plin, 
fiind exprimate într-un ton reţinut ce duce în final la 
regăsirea propriului eu. De aici născându-se acest fru-
mos şi duios volum de poezii.

Prezenta carte reprezintă o adevărată izbândă 
literară ce înnobilează frumoasa vârstă de 60 de ani şi 
se constituie într-un veritabil exerciţiu intelectual. Este 
o carte care invită la lectură şi la meditaţie, la faptul că 
viaţa poate fi şi merită să fie trăită frumos.

de Iustinian ZEGREAN

Un poet şi “singurătăţile” sale

Ce este acest roman? Povestea unei fete frumoase dintr-o țară din estul Euro-
pei, care fuge peste graniță cu puțin timp înainte de căderea zidului Berlinului? 
Povestea exilului (real?) al unui român la Paris? Povestea unui manuscris mis-
terios și a profețiilor (false?) pe care le face? Povestea unui călău și a victimei 
sale? Povestea comunismului românesc și a postcomunismului imediat instalat? 
Povestea unei sarcini imposibile (adevărate sau închipuite...) și a pruncului în-
semnat, care, dacă s-ar naște, ar stăpâni planeta? Povestea despre felul insidos 
în care singurătatea și eșecul sunt prezente în viețile noastre, ne cuceresc și ne 
devastează? Poate că da, este o poveste despre toate astea. Și, în plus, ar putea fi o 
parabolă despre Rău. Răul concret, răul în istorie, răul trăit de noi toți.
Romanul lui Gabriel Chifu este unul plin de mister și reușește să te țină în sus-
pans până la sfârșit.
Titlul stârnește curiozitatea și este unul promițător; la fel și conținutul. Treceri 
bruște din prezent în trecut, dintr-o țară în alta, din gândurile unui personaj 
în ale altuia se întâlnesc la tot pasul, ceea ce ne face să ne gândim la Dimineață 
pierdută, romanul Gabrielei Adameșteanu, doar că în cazul de față, confuzia 
generală este provocată de personaje, nu de narațiune.
Mici incursiuni în trecutul României din timpul comunismului vin în ajutorul 
cititorului, clarifică cât-de-cât situația din prezent, dar au și rolul de a oferi o 
imagine a mentalității și situației sociale din acele timpuri. Astfel aflăm de ce 
personajul principal, Ana-Cristina Stănescu (sau Anne Wellington), fuge din 
țară la o vârstă fragedă, imediat după terminarea studiilor.
Cartea debutează cu prezentul acțiunii, unde întâlnim o Anne realizată pro-
fesional, căsătorită cu un bărbat pe care îl iubește și stabilită în Canada. Viața 
personajului principal se schimbă din momentul în care începe să primească 
e-mailuri anonime în care autorul scrisorilor virtuale își povestește trecutul, 
mai exact, perioada în care acesta merge la Paris și se hotărăște să rămână aco-
lo. Detaliile narărilor în ceea ce privește locurile vizitate, oamenii întâlniți și 
experiențele trăite îi stârnesc curiozitatea lui Anne, aceasta devenind obsedată de 
aflarea identității lui Anonim, a domnului N., după cum îl numește românca. 
De aici pornește o adevărată aventură, Anne mergând pe urmele misteriosului 
scriitor până în capitala Franței, unde află cu stupoare că realitatea e diferită 
față de cele povestite în scrisori, astfel luând în calcul posibilitatea ca rândurile 
primite să fie doar fragmente dintr-o operă și autorul să fie de fapt un personaj. 
Cu toate acestea, Anne este hotărâtă să meargă mai departe și ajunge să apeleze la 
ajutorul un detectiv particular pentru rezolvarea misterului din jurul identității 
domnului N.
Bineînțeles, totul se clarifică abia în ultimele pagini ale cărții, în epilog, după 
douăsprezece capitole pline de suspans și întrebări care par să rămână fără 
răspuns. Finalul este unul neașteptat, atât în ceea ce privește identitatea domnu-
lui N., cât și în ceea ce privește destinul lui Anne.
Trebuie să recunosc că odată ce am început să citesc romanul, mi-a fost greu 
să-l las din mâini așa că l-am terminat foarte repede. Stilul este accesibil iar 
narațiunea, care te ține mereu în suspans, îl face și mai ușor de parcurs.
O lectură interesantă, antrenantă, plină de provocări și de semne de întrebare.

“Relatare despre moar-
tea mea” sau Eseu des-
pre singurătate
de Mădălina MICLEA, www.cultura.inmures.ro
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Pe aripile vântului - Margaret Mitchell

Margaret Mitchell a scris un singur roman: Pe aripile vântului. Şi a fost un succes, la un an dupa apariţie, scriitoarei fiindu-i decernat Premiul Pulitzer. 
Având glezna luxată şi fiind încurajată asiduu de soţul ei, Margaret Mitchell scrie şi rescrie de mai multe ori romanul, până-l aduce la forma pe care o 
cunoaştem.

Pe aripile vântului este, poate, cel mai cunoscut roman din literatura americană, aceasta şi datorită ecranizării de mare succes (eu personal consider că, 
deşi s-a bucurat de o distribuţie de excepţie, deşi a primit nu mai puţin de 8 premii Oscar, filmul nu se ridică la valoarea cărţii). Acţiunea cărţii debutează cu 
zilele imediat dinaintea izbucnirii Războiului de Secesiune şi se derulează pe cca 12 ani, cea mai mare parte a acţiunii desfăsurându-se în sudul secesionist.

Scarlett O´Hara, eroina romanului, este o tânără frumoasă, cochetă, răsfăţată, bogată şi frivolă şi care consideră că i se cuvine totul, chiar şi iubirea lui 
Ashley, tânărul de care ea e îndrăgostită, dar care nu o bagă-n seamă. Izbucnirea războiului cu entuziasmul de-nceput, cu decepţiile de mai apoi, cu neajun-
surile şi cu sărăcia pe care acesta o generează, o fac pe Scarlett să privească lumea cu alţi ochi, o fac să-şi calce pe orgolii şi să realizeze că viaţa nu e un şir 
nesfârşit de baluri şi petreceri. Iubirea ei pentru Ashley rămâne vie, în ciuda faptului că acesta se căsătoreşte cu o altă tânără. Drept răzbunare şi ea se căsătoreşte dar în curând rămâne văduvă. 
Încercând să iasă deasupra sărăciei generate de război, se recăsătoreşte, dar din nou rămâne văduvă. Un al treilea mariaj, cel cu Rhett Butler (un personaj controversat dar extrem de realist şi 
cu o minte ascuţita), îi va deschide ochii, va realiza că nu Ashley este bărbatul pe care şi-l doreşte şi că doar Rhett este cel lângă care ar dori să-şi trăiască viaţa. Acest lucru însă, vine puţin 
cam târziu, moartea fiicei lor, pentru care Rhett avea o mare afecţiune, îl face pe acesta să se închidă în sine. Abia atunci realizează Scarlett că adevărata luptă pe care trebuie s-o ducă, era 
cea pentru recâştigarea iubirii lui Rhett Butler.

Fară-ndoială, romanul Pe aripile vântului este o carte de excepţie. Faptul că nu se-ncheie foarte explicit ci mai degrabă intriga rămânând oarecum în coadă de peşte, îi face pe unii 
“intreprinzători” (bazându-se pe succesul de care s-a bucurat cartea), să încerce o continuare (destul de comercială) a cărţii. Părerea mea personală este că această continuare are gust de ciorbă 
reîncălzită. Pe tine însă, cel ce-ndrăgeşti cărţile şi cititul, te sfătuiesc să citeşti cartea scrisă de Margaret Mitchell… fără antreuri, fără desert!

Presa şcolară a reprezentat 
de-a lungul perioadei interbelice o 
sursă permanentă de oxigen pentru 
Mureşul lipsit până la Marea Unire 
de gazetărie românească.

Târgu-Mureşul a avut înainte 
de 1918 o singură şcoală primară 
românească. Repararea acestei lipse 
fundamentale a culturii româneşti 
locale a devenit astfel după 1918 
unul dintre obiectivele primordiale 
ale administraţiei româneşti aşa 
încât, în scurt timp, au fost create 
viitoarele şcoli de tradiţie ale 
oraşului: Liceul ,,Al. Papiu Ilarian în 
1919, Liceul Militar ,,Mihai Viteazul” 
în 1920, Şcoala de arte şi meserii în 

1921, Şcoala comercială în 1922, 
Şcoala Normală în 1923.

Societăţile culturale create în 
scurt timp pe lângă noile instituţii 
mureşene de învăţământ şi revistele 
şcolare pe care acestea le-au 
generat au jucat de-a lungul întregii 
perioade rolul unor laboratoare 
culturale, cu rol formator pentru 
viitorii scriitori şi gazetari, adevărate 
,,pepiniere  jurnalistice” după cum 
le numeşte cercetătorul Melinte 
Şerban1. Construirea gazetăriei ro-
mâneşti locale pe filieră şcolară 
s-a datorat astfel generaţiei de 
profesori veniţi la Târgu Mureş 
după Marea Unire pentru a asigura 

funcţionarea noului sistem de 
învăţământ, unii dintre ei cu solidă 
experienţă în domeniul gazetăriei, 
veritabili animatori culturali, 
precum Maximilian Costin, Mihail 
Demetrescu sau poetul Vasile Al. 
George. 

Instituţia care a deschis drumul 
presei şcolare mureşene a fost Liceul 
,,Al. Papiu Ilarian” prin lansarea 
revistei sale în 29 octombrie 
1923, sub denumirea Scânteia, 
din iniţiativa directorului liceului, 
Arthur Dupont, şi având ca profesori 
coordonatori pe Nicolae Sulică, Ion 
Bozdog, Şerban Cioran. Coincidenţa 
de nume cu o altă revistă care apărea 
la Gherla a determinat redacţia să 
schimbe numele publicaţiei după 
doar trei numere, în Îndemnul, sub 
care aceasta va apărea până în 
octombrie 1927. Pentru a sublinia 
continuitatea cu apariţiile anterioare 
ale Scânteii, revista Îndemnul a recurs 
la numerotarea dublă a apariţiilor, 
consemnând în paranteză şi ordinea 
dată de cele trei apariţii anterioare 
ale Scânteii. 

Publicaţia Liceului ,,Alexandru 
Papiu-Ilarian” apărea astfel sub 
noul nume în martie 1924, cu 
un supliment francez şi altul 
latin. Revista ,,literară, ştiinţifică 
şi folcloristică” era editată de un 
comitet condus de profesorii René 
Larchet (înlocuit în anul al III-lea 
al apariţiei cu Dimitrie Mărtinaş) 
şi Nicolae Sulică, din care făceau 
parte elevii ,,întemeietori” Micu 
Gheorghe Marcu, Traian Marcu, 
Ovidiu Papadima şi Dimitrie 
Todoran. Din perspectiva legăturii 
indisolubile dintre începuturile 
presei şcolare mureşene şi cele ale 
presei mureşene în general, trebuie 
subliniat şi rolul lui Simeon Gocan, 
director al Liceului ,,Al. Papiu Ilarian” 
între anii 1920-19212 şi redactor-şef 
al primei publicaţii independente a 
oraşului, Ogorul, în paginile căreia 
pleda în ianuarie 1921 pentru 
misiunea mânuitorilor condeiului 
din Târgu Mureş3.  

În Îndemnul şi-a făcut debutul 
literar şi Vasile Netea, elev pe atunci 
al Şcolii Normale, prin poezia 
Lângă lac, publicată în numărul din 
septembrie-octombrie 1925.4 După 

cum o arată cuvântul de debut, O 
lămurire către cititorii noştri, dorinţa 
tânărului colectiv era aceea de a 
da ,,un «îndemn» pentru toţi cari 
doresc să-şi manifeste şi în alt mod 
cunoştinţele câştigate în timpul 
obositoarelor ore de clasă. […] Într-
adevăr, spiritul nu se agereşte decât 
atunci când cauţi prin exerciţii să-i 
adaugi încetul cu încetul uşurinţa 
exprimării, care este o adevărată 
bogăţie pentru acel care o posedă.”5 

Drept urmare, Îndemnul avea un 
conţinut variat, incluzând multă 
literatură originală, folclor, articole 
şi exerciţii de matematică şi fizică, o 
bogată rubrică informativă, cronici 
şi traduceri.

Revista Îndemnul s-a făcut 
remarcată şi pe plan naţional, fiind 
menţionată astfel de ziarul central 
Ideea europeană: ,,O publicaţie 
mensuală ce apare la Tg. Mureş 
cu multe greutăţi şi necazuri, 
deosebindu-se întrucâtva de multe 
reviste româneşti din Ardeal, este 
Îndemnul, organul liceului Papiu 
Ilarian din localitate, la care se 
străduesc cu scrisul şi elevii claselor 
VII şi VIII. Tinerii «moderatores» 
nu fac versuri ieftine: cu ajutorul 
harnicului lor profesor (s.n. 
Nicolae Sulică), ei tălmăcesc pe 
latineşte floarea literaturii noastre 
moderne.”6 La rândul său, revista 
clujeană Societatea de mâine scria 
în 1927: ,,Târgu Mureşul de la 
hotarele Secuimii, unde şi astăzi 
se mai poate înregistra fenomenul 
de deznaţionalizare a românilor, 
ne trimite lunar o revistă literară 
care închide între paginile ei 
mult avânt tineresc şi multă 
trudă cărturărească.”7 Reputaţia 
Îndemnului e confirmată şi de 
corespondenţa trimisă redacţiei, 
în februarie 1925, din Nisa, de 
Panait Istrati care pledează pentru 
autenticitatea valorilor şi pentru 
solidaritatea umană, căci – spune 
scriitorul – ,,dacă omenirea va 
deveni vreodată nobilă, asta se va 
datori numai unor inimi de prieteni, 
căci numai inima unui prieten 
ştie să făurească ceia ce ştiinţa nu 
ştie.”8 Ovidiu Papadima avea să 
afirme ulterior că Îndemnul a fost 
,,o revistă cu rol decisiv în cariera 

mea de mai târziu”9 iar Vasile Netea 
consemnează că revista Liceului 
Papiu era considerată ,,una din 
cele mai bune reviste şcolare ale 
timpului”.10 În perioada comunistă 
publicaţia Liceului ,,Alexandru 
Papiu-Ilarian” reapare în 1966 sub 
denumirea Generaţii.
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