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Artistul târgumureşean Ioan Astăluş continuă să surprindă lumea cu sculpturile sale miniaturale executate în sâmburi de măslin, boabe de orez sau în boabe de mac. Dovada faptului
că lucrările sale sunt gustate de publicul de pretutindeni este chiar expoziţia de autor care are loc
zilele acestea în Polonia, unde târgumureşeanul va face şi demonstraţii practice de îndemânare
şi măiestrie cu intenţia declarată de a deschide apetitul privitorilor spre acest gen de creaţie şi
a-şi găsi astfel viitori posibili ucenici.
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Lucian Blaga –
filosofie şi poezie
Iulian BOLDEA

Filosofia şi poezia sunt cele două
componente fundamentale ale creaţiei
lui Lucian Blaga, convergenţa lor fiind de
ordinul evidenţei. Desigur, personalitatea
blagiană este una singură, ireductibilă la
vreuna dintre cele două componente,
poetul şi filosoful fiind greu de disociat,
în ciuda faptului că domeniile respective
aderă la limbaje şi stiluri diferite. Discursul blagian, fie că e de natură filosofică,
fie că e structurat liric, rezumă o personalitate distinctă, unitară şi complexă,
pentru care esenţa căutării metafizice e
reprezentată mai degrabă de tăcere decât
de cuvânt, într-o simbioză desăvârşită a
mythos-ului şi logosului, în conformitate şi cu adevărul conţinut într-unul
dintre cele mai expresive aforisme ale lui

Blaga: „Poezia se naşte prin cuvânt, dar
şi datorită unei anume rezerve faţă de
cuvânt”. O ilustrare exemplară a acestei
fuziuni desăvârşite între vocea filosofiei şi
cea a liricii este chiar specia aforismului,
element median între reflecţia filosofică
şi fermentul liric, prin care Blaga (de)
săvârşeşte o adevărată metafizică a misterului. Deloc întâmplător, Lucian Blaga
scria că „aforismele cele mai valabile au
un accent de descântec. Ele sunt gânduri
care vrăjesc”. Pe de altă parte, chiar conceptul de cunoaştere luciferică ilustrează
simbioza între planul ideaţiei filosofice
şi cel al lirismului, în măsura în care „în
sens metafizic, această cunoaştere e o
imensă apologie a misterului existenţial.
Ceea ce numim «cunoaştere» e, ontologic
vorbind, de fapt o transmutare, o «convertire apologică» a misterelor”. Recursul
la mit („semnul unei invazii a divinului
în uman”) semnifică, în fond, o asumare a sintezei între poezie şi filozofie,
în măsura în care gândirea blagiană este
cu adevărat impregnată de simbolistica

şi energiile semnificative revelatoare ale
mitului.
Paradoxală şi, totodată, necesară,
relaţia dintre filosofie şi poezie e una ce
mizează pe o întemeiere ontologică şi
gnoseologică de indiscutabilă pregnanţă.
Blaga este cât se poate de categoric şi de
limpede în această privinţă: „Imprecizia
filosofiei şi precizia poeziei fac casă bună
împreună, dând adesea o suprem de
valabilă poezie de sensibilitate metafizică.
Dar foarte rea casă fac împreună precizia
filosofiei cu imprecizia poeziei. Această
din urmă căsătorie stă la baza întregii
poezii aşa-zis filosofice, didactice, discursive”. Dialogul filozofie-poezie este,
aşadar, constitutiv pentru personalitatea
şi opera lui Blaga, verbul fiind, de cele
mai multe ori pentru autorul Poemelor
luminii o întoarcere la arhetipal, o regresiune în străfundurile abisale ale lumii, prin care se realizează armonia eului
cu firea, acordul fiinţei cu ea însăşi şi cu
universul.
(Continuă în pagina 6)
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Din culisele „spectacolului mediatic”

Noua televiziune
de Mihai SUCIU
Deturnarea rostului firesc al Mediei, respectiv a funcţiei de bază, care
a generat, impus şi diversificat presa
– aceea de a informa -, prin obsesia
spectacularului, implică şi riscuri.
Efortul de simulare a complicităţii
ludice cu telespectatorul poate degenera în divertisment facil, perceput ca atare şi amendat de insul
informat şi educat prin renunţarea
la calitatea de receptor. La fel, o complicitate deznudată de convenienţe,
prin asocierea telespectatorului şi
adresarea la persoana a II-a singular, poate fi receptată depreciativ, ca
lipsă de politeţe, implicit, deficit de
educaţie. Din păcate, niciun post nu
recunoaşte divorţul de deontologie,
prin introducerea falsetelor în concertul mediatic. Dimpotrivă, ele îşi
fac din asta o virtute, susţinând că
răspund astfel aşteptărilor publicului
specific, „de nişă”.
În noua optică asupra informaţiei, sunt exploatate copios
valenţele spectaculare ale unui eveniment considerat viabil spre a deveni
informaţie de presă; chiar eveniment mediatic, forţând nota. Prin
scenarizarea acesteia – mizanscenă
mediatică -, informaţia „se vinde”
(din momet ce este considerată
marfă) drept un mic spectacol. Este
vizibil supraefortul de seducere şi
cooptare a telespectatorului. Intervine şi teama de concurenţă,
transpusă în efort imaginativ de
contracarare a acesteia spre a nu-şi
pierde „clienţii” potenţiali, zappingul fiind „angoasa supremă a
producătorilor”.1
În context concurenţial, devin
esenţiale atât accesul, cât şi timpul de
difuzare a informaţiei, prioritizarea
acestuia. Ideală ar fi instantaneitatea,
simultaneitatea relatării cu momentul derulării evenimentului mediatizat, obiectiv nu întotdeauna uşor
de realizat, deseori în detrimental
conţinutului imaginii, al veridicităţii
acesteia, prin recurs la recuzita
teatrală (sau cinematografică). S-a
acreditat noţiunea de „timp real”,
diferit de momentul derulării evenimentului, relatarea fiind ulterioară,
dar reconstituit mediatic şi nuanţat
prin mizanscena mediatică. Se ajunge la o re-creare a evenimentului
în varianta televizual-spectaculară.
Aceasta implică prezenţa reporterului la faţa locului („locul faptei”),
apelul la surse – autorităţi, martori,
victime etc. Şi mai nocivă este inventarea de evenimente, însoţită
de mediatizarea ostentativă a nonevenimentului. Arogată şi calitatea
de creator de evenimente de Media.
Este suspectă prezenţa unor reporteri
în perimetrul evenimenţial (catastrofe naturale, incendii, evenimete rutiere, omoruri, tâlhării etc.) simultan
cu forţele de intervenţie abilitate (în
unle cazuri, chiar devansate!); logic
şi legic, acestea din urmă trebuie

să deţină prioritatea de reacţie şi
intervenţie. Doar soliditatea surselor
nu justifică asemenea situaţii.
„… poporul român sufere de
scenarită”2, susţine actorul Dan Puric, ilustrând printr-o scenă plină
de ingeniozitate dar reprobabilă din
unghi etic: la o gură de metrou din
Viena, un cerşetor ţigan îşi acorda
de zor vioara, în vreme ce monezile
zornăiau în cutia de la picioarele lui,
obol al generoşilor trecători pentru
un artist. Numai că artistul nostru
recursese la un tertip. Neştiind cânta
la instrument, el se limita la simularea gestului de acordare a viorii.
Similar şi „spectacolul informaţiei şi al mistificării”3 , prin recurgerea la evenimente create de cei al
căror rol ar trebuie să se limiteze la mediatizare, dar, din motivele menţionate
mai sus, îşi asumă şi „procesul de
evenimenţializare”4, erodând însăşi
credibilitatea postului din moment ce
receptorii realizează vulnerabilitatea
informaţiei. Totodată, opţiunea, chiar
obsesia, pentru transmiterea în direct
exclude posibilitatea „maturizării”
informaţiei, precum şi verificarea ei
riguroasă, din mai multe surse.
Evident, în presa scrisă, instantaneitatea se exclude. Informaţia parvine cititorului în cea mai apropiată
ediţie, de regulă, a doua zi. Chiar
şi o ediţie specială este ulterioară
evenimentului, oferind un „déjà vu”
în momentul lecturii. Nu înseamnă
că abordarea ziarului nu mai este
necesară, aducând alte elemente
introduse în comentariu sau alte
unghiuri de evaluare a evenimentului, acoperind o altă funcţie a presei,
aceea de creator de opinie.
Megalomania devine linie de
forţă a neoteleviziunii. „De Anul
Nou, Relitatea TV dschide lumea.
Happy New Year! Fă un maraton,
fă ocolul lumii în tote revelioanele.
Revelionul în 24 de ore.” „Din 31
decembrie, d la oara 12 ziua, ora
României, luăm la rând revelioanele întregii lumi, acolo unde sunt
români” (autoreclamă, Realitatea
TV). Prezenttorul îşi asociază în
demers telespectatorul, solicitândui implicarea în realizarea acestui
proiect îndrăzneţ, dificil şi costisitor
– o cursă contracronometru pentru
acoperire unei nevoi stringente a telespectorilor fideli ai postului. Pentru servirea live a Revelionului de pe
întreg mapamondul, varianta „de la
lume adunate şi iarăşi lumii date”,
indicaţiile de regie pentru telespectator sunt clare: „Filmează imagini
deosebite. Filmează şi trimite-ne.
Lumea întregă se va bucura deodată
cu tine.”
Numai că, odată activat, demersul celui provocat poate fi superior
pretinsului profesionist doct şi altruist al postului. Factori favorizanţi ai
acestuia: este mai aprope de eveni-

ment (geografic), nivel superior al
pregătirii de specialitate, cultură
generală, grad de percepţie mai mare.
În multe situţii, mai aproape şi de
limba română, de normele, nuanţele
şi subtilităţile ei, transpuse în calitatea exprimării, acurateţea şi plasticitatea limbii. Oricum, un trăitor
pe alte meleaguri este mai familiarizat cu portul tradiţional din Papua
sau cu obiceiurile balenelor ucigşe,
cu amprenta atentatelor Osama Ben
Laden sau comportamentul fiarelor dintr-o rezervaţie sud-africană;
prin consecinţă, îi cresc şansele unei
relatări spectaculare, surclasând
omniprezenţii „trimişi speciali”, în
pofida strădaniilor şi chiar a riscurilor acestora (Adelin Petrişor, Cristian
Zărescu ş.a., cărora nu trebuie să le
subestimăm disponibilităţile pentru
informare şi chiar curajul cu care îşi
asumă situaţii-limită).
Nu sunt ocolite superlativele:
„Ora 18 este momentul evenimentelor esenţiale!”, tranşează, fără drept
de apel, Melania Medeleanu (Realitatea TV). Se succed evenimente
mai mult sau mai puţin „esenţiale”,
re-create sau create, ficţionalizate, cu
exagerarea de rigoare. „Noi punem
evenimentele la punct!” , „Realitatea
te priveşte!”. În ultimul caz, trimiterea este echivocă: Realitatea ca trăire
sau postul de televiziune omonim?
Te priveşte implicativ, acoperindu-ţi
zonele de interes, sau în sens voyeristo-securist, monitorizându-ţi şi chiar
cenzurându-ţi mişcările?
Odată realizată comuniunea, devenit receptor fidel al „emisiunii care
te exprimă”, ameţit de „ştirea care iese
din rând”, hipnotizat de „ochii care
prind glas” – formule de o inechivocă
teatralitate, pasul următor al pactului
cu telespectatorul semnifică o provocare şi mai tentantă, irezistibilă chiar,
în acelaşi registru teatral, dar cu sens
univoc: „Fiţi mai mult decât privitori,
intraţi în echipa nostră!”. Aşadar, înregimentarea „partenerului”, racolarea acestuia în calitate de „corespon-

dent voluntar”, un fel de gazetar de
unică folosinţă (second-hand). De la
susţinere („Ţineţi aproape!”, „Ţineţi
cu noi!” etc.), la implicare efectivă,
coparticipare activă la spectacolul mediatic, sub lozinci mobilizatoare: „Tu
faci realitatea!”, „Eşti spectator. Dar
realitatea te pote împinge în mijlocul
acţiunii”(receptând excluisv varianta
sonoră, am ezitat să transcriu termenul „realitatea” cu iniţială majusculă,
nefiindu-mi clar dacă referinţa se face
la postul de televiziune). Fundamentare teoretică în termeni măgulitori
(vizavi de telespectator) a noului
statut, a noii relaţii; interactivitatea –
„pe cele mai înalte culmi”, nu departe
de principii consecrate de marketing:
„Clientul nostru – stăpânul nostru!”.
Sinceritatea nu intră în ecuaţie.
Aşa se face că procesul de
seducţie mai urcă un palier. Telespectatorul este deturnat de pe stradă,
de la rosturile lui, şi adus în studio;
extras din mulţime, personalizat.
Introdus apoi în dispozitiv, înregimentat, după ce a fost indoctrinat,
tentat cu aureola vedetei, fie şi doar
pe termen scurt, meteorică. Nu-i
mai puţin devărat că s-au semnalat
şi cazuri în care „recrutul” a izbutit
să rămână „în mijlocul acţiunii”
mediatice mai mult timp, dovedind
calităţi corespunzătoare spre a intra
în rol.
Rolul formativ asumat de noua
televiziune – evident, în spiritual
acesteia! - nu se limtează la formarea noului telespectator pasiv.
Acesta tebuie plasat „în mijlocul
acţiunii” palpitante, împins în scena mediatică. Slogane abil turnate
în cuvinte cu valenţe linguşitoare,
măgulitoare pentru „stimatul telespectator” de ieri, mobilizatoare
pentru cel dornic să fie auzit şi chiar
văzut, fie şi cu rol episodic, pedalează
pe spiritual civic transpus în acţiune:
„Fiţi mai mult decît privitori, intraţi
în echipa noastră!” („Lasciati ogni
speranzza voi qui entrate!” – Dante,
Infernul). „Nu uitaţi să ne scrieţi,

pentru că şi în 2009 vreau să moderăm
împreună ceastă emisiune!” (Andreea
Creţulescu, Realitatea TV), „Tu faci
ştirile! Ştiri de gradul zero.” Orgoliul fiind zgândărit cu atâta insistenţă,
„măruntul om mare”, cum ar spune
Cehov, nu-şi refuză şansa; el se şi vede
călare pe cai mari, galopând pe autostrada informaţiei.
Conform aceluiaşi molipsitor
mimetism, nu se lasă mai prejos
nici televiziunea clasică, postul public: „Încarcă-ţi ştirea pe www...!”,
îndeamnă, cu un anume grad de
decenţă, crainicul TVR1. Urmează
replica postului privat menţionat:
„Ai fost martor la un eveniment
deosebit? Pune-l pe Net! Sau sunăne şi spune-ne!” (Realitatea TV).
Cine poate rezista unor solicitări
ce incumbă un grad de responsabilitate atît de ridicat? Motivaţii, cel puţin
la fel de motivante, nu lipsesc nici de
partea cealaltă: „băiete, eu cred că nu e
treaba ta ce postări fac eu şi prea puţin
mă interesează ce spui tu şi alţii. Eu
postez pentru că mă deranjează ceva şi
simt nevoia să spun/scriu” (postează şi
se motivează „frank” pe forumul cotidianului „Gândul” din 15 ian. 2008,
în replică la o interpelare nu tocmai
măgulitoare postată pe acelaşi blog
de „andrei”: „mă idiotule vezi că eşti
bou?!”).
Există chiar emisiuni al căror generic trimite spre angajare mediatică
a telespectatorului, extras din condiţia
de receptor pasiv, neparticipativ; „Martor ocular” (Realitatea TV) este numele
uneia dintre acestea.
1. Lardellier, P., L’arrivee de la telecomande et la pratique du zapping, Mediaspouvoirs, 1995, p. 125.
2. Puric, D., Cine suntem, Editura
Platytera, 2008, p. 108.
3. Lazăr, Mirela, Noua televiziune şi
jurnalismul de spectacol, Ed. POLIROM,
2008, p. 78.
4. Ibidem, p. 88.
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Rareş MAN

Adrian BOTEZ

Douăzeci și unu

La telefon

Douăzeci și unu, camera gri
Cu patul murdar, pătat d’insomnii
Douăzeci și unu de oameni intrând
Sau oameni ieșind? Sau oameni văzând?
Un eu tremurând, un eu aruncând, un eu încercând
Ca într-un gând, ca într-un vis
Scăpare am zis, apoi m-am decis...

formez numărul de telefon – sună-ndelung - în
gol: îl sunasem pe tata
formez un alt număr – sună-ndelung - în
gol: o sunasem pe mama
apoi formez şi sun – sun şi formez – puzderie de
numere – de adrese telefonice – de oameni: sună în
gol: tocmai îi sunasem pe
toţi fraţii şi pe surorile mele – pe toţi prietenii mei
morţi – sau – cel putin
nevăzuţi de
nevrednici – ochii mei – neauziţi de
surzite în exploziile lumii – urechile
mele

Asociaţia Culturală Actus Dramatikus

Douăzeci și una de pastile albastre
Și gata-m plecat din viețile voastre
Douzeci și una din pastilele verzi
Oh, dragă iubito nu vrei să mă pierzi?
Sau douăzeci și una din pastilele negre
Mă simt fără suflu și fără de sânge... și fără vertebre
Douăzeci și unu de gânduri mă fierb
Și vreau să încerc, dar nu pot să merg
Mă trezesc prea departe, mă trezesc prea târziu
Nici nu mă trezesc... că tot îs pustiu
Și tot nu mai știu, și tot nu mai vreau
Și ceru-i tot gri, și stelele au
Aceeași lumină obosită de ieri, ce va fi și mâine
Căci mâine e ieri și astăzi e mâine, și nu mai contează
Și Luna veghează, și Luna creează
Și forme și îngeri și vise și nu... nu mai încetează.
Vârsta: Douăzeci și unu
Porecla:Nebunu’
Altceva… nu mai știu, dar ar mai conta?
Oare m-ați asculta?...ori ați masacra?
Tot ceea ce am, dac’ am avut vreodată
Mai mult de o umbră ce-n spaimă înoată
Sau poate-ați fuma și viața din mine, mă rog, ce mai zace
Pe gresia rece…lipsită de pace
Borna 21, drumul spre mare
Spre mare rușine sau mare teroare
Sau mare scăpare…sau raze de soare.
De ce apa-i rece?De ce nu-i fierbinte?
Și Luna iar minte și iar delirez
Și iar dulcea fată, durerea… e bună
… pupila-mi dilată
Și douăzeci și patru, nu, douăzeci și una
De vise de moarte, sau viață….’i totuna!
Și genele grele și vorbele mele
Și restu-i rugină... ș-același praf de stele.
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…în cele din urmă – febril- cu o viteză pe care nici
eu nu mi-o bănuiam – formez şi sun – sun şi
formez – toate numerele de telefon posibile şi
imaginabile – de pe Pământ: sună-ndelung
tot mai exasperant de prelung – şi – fireşte - în
gol
toţi au plecat de-acasă – nu ştiu încotro – şi au
uitat să mă anunţe – sau
am uitat eu – pur şi simplu – că ei – ştiuţii şi
neştiuţii - m-ar fi anunţat – din timp că
au plecat: ce să fac eu
acum – singur – pe o planetă pe care toate
telefoanele sună în
gol?
...tresar şi formez un
ultim număr de telefon: sună – parcă mai prelung şi
mai batjocoritor decât
oricând – în
gol: tocmai mă sunasem
pe mine însumi
acum - mă simt împăcat – chiar
liniştit: aşa
da – aşa mai pricep şi
eu ceva: da - e o tăcere
plină de semnificaţii – ca burta
peştoaicei de icre – o subacvatică
tăcere - căreia îi înţeleg – îi adulmec – cu
nesaţ – rostul
de sub mormanele stivuite de
ere pustii – îngropate sub toate
celelalte ere
pustiite – curăţate de viaţă până la
os – ere plecate la culcare – cuminţi – învelite
până la bărbie - sub imensele plăpumi de
eoni cenuşii

Liliana MITRICA

Armina ADAM
Poemul serilor de septembrie
Te aştept
în serile moi de septembrie
să-mi înghesui lutul trupului
în matriţele aurite ale Lunii,
să mă scalzi dincolo de moarte
în mirările ierbii,
sau în foşnetul ondulat al tăcerii.
Ascultă şi tu zâmbetul galben
al fluturilor cruzi,
clocotind în trunchiurile obosite
de gânduri
şi scutură-mi frunzele goale
ce s-au încolăcit pe glezna privirii
prea aproape de stele.
Te voi iubi
până la marginea toamnei
când stropii de lumină
se vor destrăma în vise
şi arămiul îmi va cere sufletul înapoi
cu dobândă.

Un cimitir întreg...

Crâmpei de psalm dosofteian

Poemul cuvintelor albastre

Un cimitir întreg de amintiri,
Un cimitir întreg de sentimente...
Morminte noi de dezamăgiri,
Morminte vechi dar evidente.

la muezinul brad
cerul face vad
de trec sfinţii şi părinţii
lumini păsări ard
plâng parfum de nard

Mi-ai spus cândva
că, printre troienele nopţii,
unele cuvinte
sunt mult mai albastre
şi poate chiar mai tăcute.
Mi-ai strecurat în palmă
un colţ de lumină
şi eu l-am sculptat îndelung
cu dalta privirii,
deşi mi se părea ciudat
să ţin vorbele
departe de buzele-cuşcă
sau de vârful peniţei.
Luna sfărâmată sub călcâiul negru
mi se împrăştia pe trup,
cioburile nu mai încăpeau
într-un singur rând rotund
şi nici în inima mea.
Acum înţeleg de ce uneori
e mai bine să taci
pe coala scrisă de hârtie
din tine.

O viaţă plină de momente,
O viaţă cu mii şi mii evenimente.
O soartă cu fluide turbulente,
O soartă cu mişcări mai inocente.
Buchete mari de fericire,
Buchete mari de pasiune...
Roze roşii - a iubirii adâncire,
Roze - a îndrăgostiţilor confesiune.
Priviri adânci ale ochilor cuminţi,
Priviri ale ochilor neîndurători...
Umbre ale nopţilor cândva fierbinţi,
Umbre ale celor rămaşi învingători.
Un cimitir întreg de foşti prieteni,
Un cimitir întreg de foşti iubiţi...
Morminte noi ale celor apuseni,
Morminte vechi ale celor reveniţi.

brazi flamuri de munţi
cu voi trecem punţi şi aprindem nunţi
se strâng frunte lângă frunţi
bălai serafi şi Hristos
pe un mal frumos...
şi-i atâta gând lumină
trece-alene o albină:
văzduhuri de liturghie
văpăi mari la temelie
ard îngeri o mie...
suflete crin răstignire
ai ieşit din trup şi fire
şi-ai venit la sfat de rai
cu toţi brazii de pe plai
...cântece-n slăvit alai...
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Poveştile lui Buna Anica (IV)

Într-un morman de nou
de Luiza BĂLAN,

Asociaţia Culturală Actus Dramatikus
Între vară şi toamnă, între adolescenţă şi maturitate m-am trezit
în necunoscutele Clujului. M-am îndrăgostit de Cluj înainte de-al vedea măcar, reprezenta schimbare pentru mine, o necesitate atunci.
Au trecut doar două luni şi încă-ncerc să mă înţeleg pe mine aici. În
ideea de a-mi atinge ţelurile, prin completarea a două hârtii şi pentru
că aşa ne-a obişnuit tradiţia ultimelor decenii - după liceu pleci pe
fronturi mai deschise unor eventuale oportunităţi - facultatea, am
ajuns la Cluj. Jurnalism? De ce? Mulţi mi-au cerut subtil să-mi “justific” alegerea iar ca răspuns cel mai plauzibil şi verosimil mi s-a părut
a fi “aici ştiu că mă potrivesc şi că fac ceea ce-mi place”. E nevoie de
mai mult? Cred că cele mai multe persoane de vârsta mea ar găsi
în răspunsul meu ceea ce caută probabil şi ele în ceaţa primului an
de facultate. Înainte de a ajunge la relatări mai aprofundate despre
ce înseamnă viaţa de student mi se pare semnificativă sublinierea
perioadei de dinainte. Confuzie presărată cu presiune, condimentată
cu păreri din toate direcţiile. Eu sunt o persoană cu “liste”. Ce este o
“persoană cu liste” te întrebi? Dacă mereu pui în balanţă avantajele şi
dezavantajele vis-à-vis de orice decizie văzându-le pe două coloane,
atunci bine ai venit în clubul “persoanelor cu liste”! Pentru facultate
am procedat la fel, o foaie de hârtie, un creion în ideea că o să-mi
schimb poate opţiunile cu timpul, şi am parcus cu paşi destul de repezi drumul până la marele finish - alegerea facultăţii.
Prima zi, trezită-ntr-un spaţiu relativ anacronic, caracteristică uşor
mascată de prezenţa unui automat de cafea, înceţoşată-n gândire,
mahmură de la cantitatea de informaţii ingurgitate cu o seară-nainte
despre dânsa-facultatea. Păşesc încrezătoare, râzând aproape zgomotos spre amfiteatru unde mă intersectez cu o serie de priviri la
fel de confuze ca ale mele şi poate puţin intimidate de râsul de care
vă povesteam. Am stat 5 minute. Am plecat, dezamăgită de cantitatea de plictis acumulată. Zilele următoare mi-au aşezat pe foile
albe-mprumutate de la colegi (sunt o aiurită uneori, în prima lună
n-am avut caiet) o serie de informaţii care mi-au părut mai degrabă
îndepărtate de stilul caracteristic al informaţiilor primite în liceu şi
atât.. “decât interesante”. Odată cu venirea toamnei corpului meu i
s-au trezit simţurile analitice şi uşor, uşor, în “ritmuri anarhistice”
m-am dus încet spre iminenta răceală care m-a obligat la un lung
repaos la pat. Vreo 2-3 săptămâni. Stuf-ul (de care probabil mulţi aţi
auzit sau să vă zic de Janis mai bine?) m-a vazut de câteva ori, în nopţi
târzii cu prieteni, mai noi, mai vechi, mai români, străini, manifestând
tot felul de comportamente mai mult sau mai puţin axiologice printre chiştoace şi sticle goale de bere, dansând până uitam de noi,
ţipând de libertate, linguşind noaptea să treacă mai încet, clipind
mai rar s-o vedem mai mult, clătinându-ne printre minute, ridicând
prietenos mâna-n semn de “mă bucur să te cunosc” spre orice străin
binevoitor, stând la poveşti pe asfaltul rece despre viaţă cu oameni
care de-abia au început s-o trăiască.
Facultatea nu prea o să însemne pentru mine cartofi prăjiţi şi ochiuri sau vreun soi de supă la plic, primii ani de liceu m-au plimbat
prin experienţe de acest gen. Vreau să trăiesc acum. Vreau să găsesc
monstrul maturităţii-n nucleul copilului din mine, să-I disec, să-l
arunc în marea minţii mele, să-i dau sens, contur, ba poate chiar şi
viaţă, să mă uit în oglindă şi să mă recunosc... pe mine.

Şah mat
de Anda ANDRAŞ,

Asociaţia Culturală Actus Dramatikus
Eu mut o zi albă, el mută o zi neagră… Ne tot jucăm așa de milenii. Parcă nu am vrea să se termine nicicând pentru că e prea frumos! E prea frumos acest joc inepuizabil care ne dă viață cu fiecare
secundă care se scurge ca viața unui fluture. Ne păstrează tineri, deși
bătrânețea se observă pe pașii noștri uitați chiar și de pământul din
care suntem creați și care ne știe toate durerile și suferințele, toate
zâmbetele și dorințele, speranțele… Încercăm să fugim de toate,
să uitam cât mai repede toate lucrurile ce ni s-au întâmplat, dar nu
putem. Cu cât alergăm mai tare, cu atât obosim mai repede și zilele
negre ne prind din urmă, întrecându-ne și lăsându-ne în trecut, fără
contact cu prezentul și cu cei dragi, undeva între două lumi posibile:
una albă și una neagră între care nu putem alege decât în timpul
maratonului. Așa că hai să ne gândim mai bine, să alergăm mai încet
pentru a rezista cât mai mult în această lume dură creată în șapte zile,
distrusă în una.

www.cnslrfratia-ms.ro

Vedeţi voi, măi copii? Valea asta odată era plină de case.
Amu numa’ casa lu’ Nagy Feri mai îi da’ şi aia parcă dă s-o
ieie la vale... Ş-a fost casă trainică, a fost casă de chiaburoi...
Să mai învie toţi ăi care-au fost odată oameni la casele lor
pe-aicea, şi să vadă cum nu mai e nimic, de bună seamă că
s-ar cere înapoi în mormânt. Aici unde suntem noi amu
o fost ograda noastră... Aici am copilărit, aici m-am jucat când eram de sama voastră... că şi noi ne jucam, ce
credeţi?! Aveam jocurile noastre care nu semănau cu jocurile voastre de amu... Da’ erau faine şi eram o droaie
de copii care jucam jocurile alea. Uite, se mai vede incă
forma casei noastre... Casă cu două camere şi tindă, casă
cu acoperiş de ţiglă adusă hăt de la Turda. Şi-acolo erau
poiata, coteţele porcilor şi-a găinilor... şi mai încolo şura,
hâmbarele şi cuptorul de pită. Aveau gospodărie aşezată
părinţii mei. Acolo, în deal, era casa lui Dani, vi-l mai
amintiţi de bună samă pe Dani, ăla care avea capre... Şiaici mai la vale stătea Cucuietoaie, pe aia n-aţi cunoscuto... Mă ia cu râs numa’ că mă gândesc la ea...
- Da’ de ce Bună Anica? De ce te ia cu râs?- o iscodeam noi pe Buna ştiind că trebuie să se ascundă şi aici o
poveste hazlie.
- Las-o, dă-i pace... O să vă spun altă dată!
- Amu spune-ne Bună... Hai no, spune-ne...
- Măăăă... că de voi nu scapă omu’ cum nu scapă
capra de râie, bombănea Buna Anica, dar noua ne era deja
clar c-o să ne spună povestea despre Cucuietoaie, chiar
acuma.
- Aşa-i zicea lumea, Cucuietoaie, după numele lu’
răposatu’ bărbatu-so, Gligore Cucuiet. Pe ea o chema Susana, lelea Susană, aşa-i ziceam noi. Da’ când nu era de faţă
îi ziceam Cucuietoaie. Când o murit, ţin minte că Toderici, popa greco-catolic spunea la slujba de-nmormântare
că răposata întru Domnu’ Susana şi-a trăit cei nouăzeci
de ani în trei etape: treizeci de ani a fetit, treizeci de ani a
fost maritată cu mai demult răposatu’ Gligore şi treizeci
de ani a fost văduva. Amu să vă spun că-n ăi treizeci de
ani cât o dus-o cu badea Gligore, o avut o viaţă tare
amară. Noroc că n-o avut copii să mai sufere şi ăia... Îmi
povestea şi mie mama mea că cică Gligore ăsta avea patima beuturii. Şi cănd venea cătră casă beat de la făgădău
cică avea el o strâgătură... Se oprea pe rât şi striga din toţi

Fragment
de Maria Paraschiva SOCACI,
Asociaţia Culturală Actus Dramatikus

A fost odată ca niciodată, că dacă
nu ar… hai acum să fim serioși! Cine
ar mai începe o carte într-un asemenea fel. Prima impresie e cea mai
importantă în zilele noastre. Dacă
prietenii nu sunt într-adevăr cine
pretind că sunt, atunci trebuie să ai
grijă cum te prezinți ca să le fii pe
plac sau să rămâi neutră.
Știu că nu sunt eu cea mai
deșteaptă fată din clasă nici vreo
psiholoagă înrăită, dar consider că
am și eu dreptul să îmi spun povestea. Poate mă cunoști, poate m-ai
văzut vreodată sau poate doar mi-ai
auzit vocea… poate mă consideri o
analfabetă sau, din potrivă, chiar o
prietenă bună… în acest moment
oricum ar fi nu îmi pasă. Aici nu
contează cine sunt eu! Știm cu toții
cum o glumă prost interpretată
poate ajunge de valoarea unei roșii
stricate; așa și noi, dacă nu găsim
nimic în sufletul nostru putem risca
să ajungem mai jos decât acea glumă.
Dacă dorești să îți regăsești din sentimente alături de mine, te invit să
continui… și dacă orgoliul e prea
mare sau poate îți e rușine de prietenii care te critică, te rog să închizi
ceea ce ai în mână și să uiți că ai
deschis-o vreodată.

Asociaţia
transilvană
pentru cultură

rărunchii: „Hăăăăăi! De-ar ave pământu’ toartă să-l învârt
odată roatăăăăă! Hop lele, hoooop!!!” Şi când îl auzea lelea
Susană săraca, nici nu mai ştia unde să se-ascundă că ştia
c-o so bată rău, rău de tot. Mama îi zicea de multe ori
că de ce nu pleacă de la el, dar ea săraca ofta şi spunea
că şi dac-ar tăia lemne pe ea şi tot n-ar pleca pentru că
femeia, odată măritată e datoare să-şi ţină jurământu’ din
faţa altarului, acela de a rămâne lângă bărbat la bine şi la
rău, pâna la moarte... Şi după ce-a rămas văduvă, femeie
de-acuma bătrână c-avea şaizeci de ani, a început s-o ducă
mai bine săraca pentru că de-acuma nu mai era cine să-i
bea prin făgădăuri câştigul. Ţinea cinzeci-şaizeci de găini
şi mergea în fiecare sâmbătă în târg la Band cu ouă de
vânzare... No şi-aici voiam io s-ajung că săraca Cucuietoaie era o hapsână de n-ai mai văzut d-alea... Da’ nu
vreau să vorbesc cu păcat că poate viaţa a făcut-o aşa. Şi
ca să vedeţi voi cât era de zgârcită, numa atâta să vă spun
că aduna seara ouăle de prin cuibarele găinilor şi le punea
între obloanele fereştilor... Şi tare ar fi mâncat şi ea un ou
fiert sau o păpăraie, dar nu se-ndura; le-ar fi dus pe toate
la târg. Şi-atunci ce făcea lelea Susană săraca? Când aducea
ouăle să le pună între obloane, la câte unu’ îi da drumul
mai de sus, de bună seamă să se crape şi pe urmă spunea:
„Ni... ’tu-i naltu’ lui că s-o spart...O hi musai să-l mânc
amu...”. Noi o auzeam şi ne prăpădeam de râs. Da’ măcar
că se minţea singură, mai mânca şi ea amărâta din an în
paşti câte un ou.
Buna Anica trăgea apoi cu coada ochiului spre noi
să vadă dacă ne-a plăcut povestea şi dacă vedea că noi ne
prăpădim de râs, ochii ei albaştrii şi faţa toată se luminau
de plăcere.
- No! Gata, v-am spus şi povestea lui Cucuietoaie
săraca... Hai amu cătră casă că ni, s-o făcut târzâu, spunea
Buna Anica privindu-ne şugubăţ.
Porneam alături de Buna râzând şi comentând despre zgârcenia babei ăleia, demult plecată din astă lume.
Buna Anica râdea şi ea cu noi de parcă acum a auzit prima
dată povestea ouălor Cucuietoaiei.
Dinspre dealul Muscalului a răsărit aproape dintr-o
dată, luna... Mare, roş-gălbuie şi rotundă, ca gălbenuşul
unui ou uriaş.

Sentimentele au fost ascunse, de
multe ori închise în mine, dar acum
am primit acastă oportunitate să le
mărturisesc și chiar să le retrăiesc
alături de tine.
15 iunie 2012 - Londra. Aici a
început viața mea cu adevărat. Momentul care a dat startul acestei mari
harababuri a fost când bunica mea
ne-a cerut ajutorul pentru mutarea
ei. Ca orice tineri căutând distracție
și alți prieteni am acceptat și am luat
metroul până în Londra. Aveam 18
ani și până acum viața mea a însemnat doar ceartă și stres din partea
părinților mei. Mai aveam din când
în când câte un sprijin - fratele meu
de 23 de ani, Andy.
Ei bine „aproape” totul era perfect, însă exista acel aproape presupunând că există și o problemă, nu?
Deci chiar era și o problemă. Eu nu îi
cunoșteam prietenii lui Andy… mai
bine spus nu cunoșteam pe aproape
nimeni în ciuda faptului că Liceul de
Arte se afla în Londra. Andy ieșea
mai des și cunoștea multe persoane.
Eu eram genul de fată ținută tot timpul sub arest la domiciliu. Chiar dacă
puținii mei prieteni îmi implorau
părinții să îmi dea voie șă mergem
undeva să mâncăm sau altceva, ei
întotdeauna găseau o scuză să rămân
în casă: „Nu, nu, mâine mergem la
Biserică.” Sau „Nu măi copii, mâine
trebuie să pregătească mâncarea.” Întotdeauna rămâneam acasă supărată
gândindu-mă la cum se distrează toți
ceilalți. eram oarecum de acord dacă

www.reea.net

acest lucru se întampla doar seara,
dar părinții aveau aceeași părere și
în timpul zilei. Asta era deja exagerat chiar și pentru ei. Cu timpul
am început să mă obișniesc cu ideea
și serile mi le petreceam citind ceva
sau vorbind cu vreo prietenă rătăcită
pe Messenger. Era foarte plictisitor,
dar era mai bine decât în timpul zilei
deoarece tot ceea ce puteam face, în
weekend-uri și vacanțe, era să o ajut
pe mama la curățenie și mâncare.
Boooring!!
Fratele meu ieșea întotdeauna și
niciodată nu mă lua cu el. Nu aveam
aceasta pretenție, doar să spună și el
ceva până ieșeam din casă. El era singura mea șansă să ies din casă.
Scăparea mea era în timpul
școlii. În fiecare an îmi alegeam mai
multe opționale și rămâneam până la
trei, uneori chiar și mai târziu prin
școală și apoi mă întâlneam cu colegii de clasă în parc la o poveste.
Timpul trecea mai ușor în compania lor. Aveau aceleași idei și ne
înțelegeam destul de bine.
Bucuria îmi creștea în suflet în
momentul când am ajuns în stația de
metrou, cu toate că eram conștientă
că nici acolo nu voi avea ocupație
din cauză că nu prea îmi cunoșteam
colegii, doar pe cei din vecinătate.
Într-un sfârșit am decis să îi cunosc
prietenii fratelui meu. În prima
după-masă le-am cunoscut pe Alexa,
Theo și Chris... (va urma?)

ARTE PLASTICE
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„Părintele artei vegetale” expune în Polonia

Miniaturile lui Astăluş la Wroczlaw
de Luminiţa WAGNER BRINCĂU
corespondent PRESSCOMM AGENCY GMBH

getale”. Numit aşa pe drept cuvânt
la începutul anilor 90, când expunea
miniaturi din sâmburi de măslină,
castane sau alte seminţe, la Paris,
Londra sau Madrid, este cel mai
bun artist miniaturist din România
şi printre cei mai talentaţi din Europa. Are la activ sute de lucrări ce se
regăsesc în muzee şi colecţii de artă
particulare din întreaga lume. A excelat cu portretele celor 12 apostoli,
ciopliţi în castane şi cu chipul poetului român Eminescu, cioplit întrun bob de orez. Biografia artistică
a lui Astăluş este vastă şi variată,
de la desene tematice, ilustraţii de
carte, caricatură şi pictură în diverse
stiluri şi tehnici până la sculptură
monumentală. Este un artist al contrariilor şi al extremelor, mişcându-se
la fel de uşor în orice domeniu.
În expoziţia inedită de la Wroczlaw, artistul va fi acompaniat de o
serie de artişti invitaţi din Germania
şi Italia şi vor expune sculpturi liliputane în vitrinele celebrului muzeu.
Ca un aspect de noutate, artistul Ioan Astăluş va face demonstraţii
practice de îndemânare şi măiestrie
în perioada expoziţiei, în locaţia
amintită mai sus şi în diferite locuri
stabilite de organizatori. În acest
mod artistul îşi selecţionează viitorii
ucenici, cărora le va preda ştafeta şi
secretele sculpturii miniaturale.

Începând de la sfârşitul lunii
aprilie 2013 până la 29 mai, Muzeul
Arhidiecezal din Wroczlaw, va fi
gazda generoasă a celei mai coplete
expoziţii de autor din Europa. Ineditul acesteia constă în faptul că toate
exponatele sunt sculpturi miniaturale vegetale.
Expune pentru publicul polonez
artistul român Astăluş Ioan, vestit în
întreaga lume ca „părintele artei ve-

Expoziţia de la Wroczlaw va
cuprinde peste 100 de lucrări de
sculptură miniaturală şi sculptură de
mici dimensiuni, propuneri machetate de sculpturi ambientale.
Alături de organizatorii manifestării, artistul îşi arată disponibilitatea de a lucra şi expune pe întreg
teritoriul regiunii Silezia inferioară,
cu dăruirea de care dă dovadă doar
un artist dedicat.

Retrospectivă SIKLÓDY TIBOR la Galeriile de Artă ale UAPR
de Mana BUCUR
După aproape 30 de ani iată că sălile Galeriilor de artă ale UAPR găzduiesc câteva din operele
maestrului Siklódy Tibor pictor marcant al spaţiului mureşean, plecat dintre noi în anul 2009 nemaibucurându-se de încă o expoziţie în viaţă. S-a născut în Band în 1929, a studiat la Şcoala de Arte
din Târgu-Mureş şi şi-a desăvârşit studiile academice la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”
din Cluj-Napoca promoţia1954. I-a avut profesori pe Bórdi András, Kádár Tibor, Miklóssy Gábor
şi Móhi Sándor.

A fost unul din cei mai prolifici pictori de etnie maghiară din România, deosebit peisagist care
a stăpânit cu măiestrie în egală măsură tehnicile în ulei, acuarelă şi guaşe.
Mai mult de 1500 de lucrări în diferite tehnici se regăsesc în colecţii particulare, muzee şi
instituţii de stat, dar în această perioadă respectiv 3-17 aprilie puteţi admira picturile maestrului ce
fac parte din colecţia particulară a familiei. Cu ocazia vernisajului ce a avut loc miercuri 3 aprilie
s-a lansat şi cartea dedicată pictorului sub titlul ”60 ÉV MÜVÉSZETÉR”- “60 DE ANI PENTRU
ARTĂ”, o culegere de texte şi reproduceri apărută sub îngrijirea fiului său pe care o puteţi găsi la
galerie de vânzare.
Sperăm că vizitând această expoziţie veţi avea momente de delectare, de aducere aminte şi de
fixare a valorilor culturale ce nu trebuie uitate.

CRONICĂ LITERARĂ
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Dicționarul poeților mureșeni

Simeon Rusu
de Al. CISTELECAN
Rusu, Simeon, folclorist, publicist,
dramaturg și poet (semnează și RusuCîmpeanu). Născut la 22 mai 1902,
în Archiudul de Cîmpie, com. Teaca,
jud. Bistrița-Năsăud; decedat la 2
mai 1932, în Archiud. Provine, zice
Valeriu Nițu, dintr-o ”modestă familie
de țărani”. Clasele primare în satul
natal. Studiile gimnaziale la Reghin;
tot aici le începe și pe cele liceale și le
continuă la Orăștie (după desființarea
gimnaziului din Reghin, zice Grigore
Ploeșteanu)). Vasile Netea zice că a fost
elev al nou-înființatului liceu ”Florea
Bogdan” (devenit ”Petru Maior”).
Ca licean, activează în Societatea de
lectură a elevilor, sub îndrumarea
lui Dumitru Murărașu, profesor pe
atunci la Reghin; coleg și prieten cu alt
folclorist – Alexandru Borșianu, alături
de care va publica o culegere de folclor;
tot ca elev debutează și în calitate de
culegător de folclor, liceul reghinean
publicîndu-i, în 1923, o primă
culegere. În 1924, sub titlul Scînteuțe
(cu prefață de Dumitru Murărașu), îi
apare, la Gherla, o altă culegere; va
urma, în 1927, tot la Gherla, alături
de Alexandru Borșianu, culegerea
Descîntece și leacuri din popor, iar
apoi, în 1929, la Cluj, Colinde din
popor. Mai publică și alte culegeri:
Povești ardelenești, Alte povești
ardelenești și snoave. În calitate de
folclorist colaborează la Izvorașul,
Șezătoarea, Comoara satelor,
Tudor Pamfile, Doina. După
absolvirea liceului, se înscrie la drept, la
Cluj, iar după licență devine avocat la
Reghin: aici activează în cadrul Astrei
și e redactor al revistei Semănătorul
(între 1930-1931) din Reghin, în care
își și publică poeziile; redactează și
un buletin juridic popular. Inimos în
valorificarea tradițiilor și în ridicarea
culturală a satelor, scrie și o serie de
”piese de teatru pentru popor”, cum le
zice Valeriu Nițu, pe care le joacă pe
scene sătești (cu amatori, în vacanțele
universitare) și le scoate și-n broșuri.
Îi apar astfel Pedeapsa păcatului
(Cluj, 1925), În calea dușmanului
(Cluj, 1925), Cîntecul cocoșului
sau Moartea stelniței (dialog, Cluj,
1925), Drotarul (monolog, Cluj,
1925), Teofil (monolog, Cluj, 1925),
Vrăjitoarea (comedie în versuri întrun act, Cluj, 1925), Șolomonarul
(monolog, Cluj, 1926), Primărița
(comedie în două acte, în dialect
cîmpinean, Cluj, 1926) ș.a.. Lucra
la un roman – Paserea morții

(din care a apărut un fragment în
Semănătorul reghinean, în 1931)
– cînd l-a surprins moartea. În 1930
și-a publicat, la Reghin, singurul său
volum de poezii: Flori de mai. A
fost, zice Melinte Șerban, ”unul din
cei mai importanți folcloriști de pe
aceste meleaguri” și, totodată, ”un
sfătuitor al poporului, povățuitor, om
de acțiune.”

”Duioase creații lirice”, după
cum zice Vasile Netea, sunt Florile
de mai ale lui Simeon Rusu
(considerat și de Melinte Șerban
un ”poet de o duioșie caldă”). Asta
numaidecît. Sunt multe prestații de
duioșie în placheta scoasă înainte
de moarte (și ”bănuindu-și – după
Netea – sfîrșitul prematur”), chiar
dacă majoritatea poemelor sunt din
liceu și studenție. E, în primul rînd,
un mic ciclu ”familial”, cu poeme
închinate părinților, dar și celor trei
surori (Ileana, Domnița și Maria),
toate vibrînd în duioșie și gingășii
fraterne: ”De mic, tu m-ai purtat în
brațe,/ M-ai legănat și mi-ai cîntat./
O, cum să-ți răsplătesc acum/
Iubirea-n car’ m-ai înfășat!?” etc. (O,
cum să-ți răsplătesc). Recunoștință
și dragoste filială aproape religioasă se
varsă și-n poemele dedicate mamei,
cu un sentimentalism necenzurat
și-n versuri a căror naivitate e scuzată
doar de inundația afectivă: ”Te văd,
o, mamă scumpă, cum plîngi deun timp încoace/ și palida ta față
ca floarea s-ofilește…/ Vezi, holdele
pe cîmpuri încep, mamă,-a se
coace…/ O, nu mai plînge, mamă,
că lumea-mi se-negrește” etc. (Te
văd, o, mamă…). Tot în duioșie,
net sămănătoristă, sunt înecate
și evocările de natale: casa, satul,
cîmpia, plus copilăria. Ca la toți
sămănătoriștii (Simeon Rusu chiar
era, literalmente, un sămănătorist
tardiv, deși doar de la Semănătorul
de Reghin), casa bătrînească, a
copilăriei, e reper de nostalgii tot
mai lăcrimoase: ”O casă, cu obloane
verzi,/ la margine de drum de țară;/
în jurul ei,/ mălini/ și crini,/ e cea
mai scumpă-a mea comoară./ Aici
supt-am la sînul mamei/ cei mai
dulci stropi de lapte-n viață;/ aici
am învățat să plîng,/ să rîd,/ să
cred/ și să visez…” etc. (Cuvîntul
cel mai sfînt din lume). Iar plaiul

natal rămîne totdeauna un refugiu
paradisiac, un colț mîngîietor: ”Eu
am un colț de țară din lumea asta
rea,/ în care orice floare-mi zîmbește
ninsă-n soare/ și paserea mai dulce
îmi cîntă-n rămurea/ și oamenii
mă cată mai drag în sărbătoare” etc.
(Eu am un colț de țară). E, firește,
”o caldă închinare locurilor natale”,
cum zice Melinte Șerban, numai
că toate cîntările lui Simeon Rusu
sunt veleitare și rămase grav în urma
momentului literar. Tot în revărsări
de duioșie sunt tratate și cele cîteva
picturi de natură, în care poetul are
prilej de compătimire (și, firește,
în ascuns, de autocompătimire)
cu victime: ”La margine de codru,
cu aripi frînte-n sînge,/ un pui de
rîndunică tot piscuie și plînge./ Din
ochii-i mici și negri, sub umedele-i
pene,/ un șir amar de lacrimi i se
preling prin gene” etc. (La margine
de codru…). Așa cum se-ntîmplă
însă cu toate aceste devoțiuni pioase
ale sămănătoriștilor, ele sunt și prilej
de reverie și prilej de elegie, căci
poeții de acest soi suferă irezolvabil
trauma dezrădăcinării. Și Simeon
Rusu după ei: ”Cîmpia mea, cu flori
și fluturi/ și cu izvoare reci ce cîntă,/
din zări te-ngînă pui de vulturi/ și-n
iarbă greieri se frămîntă;//...//...dar
cerul tău, cîmpie scumpă,/ nu mai
e cerul de-altă dată;/ nici fluturii
nu sunt aceiași,/ nici casa mea nu-i
cea lăsată” (Cîmpia mea). Și mai
ireversibilă melancolie îl prinde pe
poet, firește, cînd își amintește de
copilărie, dusă și ea cu tot ansamblul
paradisiac: ”O, vino iar, copilărie!/
Și adă-mi zilele cu soare/ s-alerg
zburdalnic pe răcoare,/ cu capul
gol, să prind la fluturi,/ s-arunc cu
pietri după vulturi./ O, vino iar,
copilărie!...//…// Din ceața anilor
în noapte,/ nu se mai simt a tale
șoapte…/ Ești în sicriu, copilărie!...”
(O, vino iar…). În general însă
orice popas în sat devine cauză de
reverie și idilism: ”În vraja razelor
de lună/ doinesc păstori pe culmi de
deal;/ în vale curg izvoare line,/ pe
cer rîd mii de ochi de-opal” etc. (Ce
ești tristă?). Cînd e vorba de plaiul
natal, toate eufemismele vin de-a
valma.
Normal că și Simeon Rusu
suferă dublă traumă de înstrăinare,
căci nu se rupe doar de plai și casă,
ci și de drăguță, pe care o regăsește
schimbată (dar în bine) la revenirea din rătăciri dramatice: ”La
despărțirea noastră erai copilă mică,/
nici flori nu știai rupe din straturile
vieții./ Blajină, mlădioară, sfioasă și
senină,/ zîmbiri de auroră-ți jucau
pe chipul feții.//…// Și… dupăatîta vreme, înfrînt, îți bat la ușă,/
cu inima zdrobită și-otravă în priviri…/ De ce-ai rămas ca stînca … și
după-un lung suspin/ ți-a-ncremenit

pe buze o roză de zîmbiri?” etc.
(Reîntors). Face și gesturi radicale
de ruptură, în speranța c-o va uita
(firește că exorcizarea nu reușește):
”Iubito, ți-am aprins portretul/ și-mi
pare-atît de rău acum,/ parcă mi-a
ars un colț de suflet/ aprins de-un
vagabond în drum” etc. (Portretul).
Ba mai rău, sentimentul se agravează
și poetul o duce-ntr-o suferință
continuă și acută, pusă-n romanță:
”În suflet o scînteie-mi moare/ și
inima cumplit mă doare…/ tîrziu…
și ploaia-n geam dă drept;/ o, cît teaștept, o, cît te-aștept!// Durerea-i rea
și dorul greu/ și-n plîns… trudit…
te-aștept mereu…” (Te-aștept). Se
exersează la fel de sentimentaloid
și-n variantă mai simbolistă: ”În
ochii-ți mari și înțelepți/ ce-ascund
enigmele astrale,/ s-or fi tăind cărări
de vis…/ și nu-ți dai seama/ cum se
bat/ și cadențat/ în tic-tac-at/ trec
clipele-albe-n negru abis/ cînd eu
te-aștept… (și tu m-aștepți?)/ De
prin Groenlandele polare, / ori Elyseu cu flori de soare,/ de unde vii,/
de nu mai vii?” etc. (Răvaș). Nu-i
chiar singurul puseu simbolist, căci
și Unei necunoscute poate trece
ca aproximativ simbolistă (măcar
prin temă, dacă nu și prin tratație:
tristețea femeii de consum – sau de
voluptate – căreia i-a trecut momentul de glorie). Altfel, conceptul de
femeie, expus în Ți-o fi păcat, pare a
fi cel al femeii fatale, seducătoare absolut și crudelă: ”Gonită din grădina
sfîntă,/ cu ochii de safire rare/ - rubinul buzelor momește -/ tu porți
ispitele-n cărare/ și-n calea ta cresc
flori plăpînde,/ mireasma cărora teomoară;/ sunt florile atîtor chinuri/
ce-n suflet faci de se strecoară./ De
cînd din Paradis ești scoasă/ tu suflet
mult ai sîngerat” etc. Un pic de epică
erotică, făcută din mici incidente de
sentiment, are, totuși, Simeon Rusu.
Pioșeniile de plai și de casă au,
firește, un încadrament religios propriu-zis, căci Simeon Rusu își depune suferința la divinitate: ”Părinte,
robul tău căzut, învins,/ cu lacrime
pe gene ți se-nchină…/ Mi-e sufletul de oboseală stins/ și trupul
mi-e zdrobit de nehodină.// Să
port și eu o cruce, mi-a fost dat/ și
în genunchi să sui Calvarul greu…/
Părinte bun, sunt zmoală de păcat,/
dar iartă-mă… zidirea Ta-s și eu” etc.
(Rugă). Deși nu-s multe (nici nu
erau cum), poemele de interpelare
a divinității sunt dintre cele mai
autentice, cu o ”sinceritate” pusă direct în ecuația fervorii și smereniei:
”Doamne, Doamne,/ altarul Tău,
demult eu nu-l mai cat;/ și sufletumi petrificat/ uitat-a să se-nchine./
Legea Ta, cuvîntu-Ți sfînt/ le-am
frămîntat adînc în tină;/ și-acum din
miile de căi,/ nu mai știu drumul
către Tine;/ și ceața nopților la sîn
mă strînge…/ Doamne, Doamne,

cată-nspre
țărînă/
și-ascultă-o
creatură-a Ta cum plînge” (Psalm).
Crescut în sămănătorism, Simeon
Rusu n-avea cum să nu fie un poet
de euforii și nostalgii ale natalelor;
dar fondul de melancolie al acestora
devine mai grav, mai puțin clișeistic,
prin presentimentul morții (discret
valorificat, totuși, chiar dacă poetul
se trece din oficiu printre victimele
unei lumi rele).
Opera:
Colinde, Tipografia Anca, Cluj,
1924; Scînteuțe. Poezii poporale
(Balade și chiuituri), Prefață de D.
Murărașu, Editura Librăriei A. Todoran,
Gherla, 1924; Cîntecul cocoșului (dialog), Cluj, 1925; Drotarul (monolog),
Cluj, 1925; În calea dușmanului
(tragedie istorică într-un act), Cluj, 1925;
Pedeapsa păcatului (tragedie istorică în
două acte), Cluj, 1925; Teofil (monolog în
versuri), Cluj, 1925; Primărița (comedie
în două acte, în dialect cîmpinean), Cluj,
1925; Ștefan și Victoria (dialog), Cluj,
1925; Petecul lîngă spărtură, (monolog),
Cluj, 1926; Zmeul l-a însurat (monolog), Cluj, 1926; Vrăjitoarea, (comedie în
versuri într-un act), Cluj, 1926 (ediția a
II-a, Cluj, 1932); Descîntece, farmece și
leacuri din popor pentru boli omenești
și de animale (împreună cu Alexandru
Borșianu), Tipografia Aurora – A. Todoran, Gherla, 1927; Povești ardelenești,
Tipografia Aurora-A. Todoran, Gherla,
1928; Șloim din Maramureș (monolog),
Cluj, 1928; Toderică bețivul (monolog), Cluj, 1928; Șolomonarul (monolog
în versuri), Cluj, 1929; Flori de mai,
Reghin, 1930; Alte povești ardelenești și
snoave, f.a.
Referințe critice:
I.F. Archiudean, în Cultura poporului, nr. 145/1926; Aurelian Borșianu, în
Gazeta Mureșului, nr. 19/1932; Nicolae
Albu, în Glasul Mureșului, Tîrgu Mureș,
nr. 1/1934; Al. Ceușianu, în Progres
și cultură, nr. 9/1934; Serafim Duicu,
în Steaua Roșie, Tîrgu Mureș, 16 sept.
1967; Valeriu Nițu, în: Ioan Chiorean,
Ladislau Kocziany, Valeriu Nițu, Grigore Ploeșteanu, Figuri mureșene, II,
Tîrgu Mureș, 1973; Iordan Datcu, S.C.
Stroescu, Dicționarul folcloriștilor, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1979; Mariana Ploeșteanu și Marin Șara,
în Gazeta Reghinului, nr. 12/1994;
Iordan Datcu, Dicționarul etnologilor
români, vol. II, Editura Saeculum I.O.,
București, 1998; Teodor Tanco, Dicționar
literar 1639-1997 al județului BistrițaNăsăud. Autori, publicații, societăți.
Postfață de Petru Poantă, Editura Virtus
Romana Rediviva, Cluj, 1998; Grigore
Ploeșteanu, în: Reghinul cultural, II,
Studii și articole, Coordonatori: dr. Grigore
Ploeșteanu și Marin Șara, Inspectoratul
pentru cultură al județului Mureș, Biblioteca orășenească Reghin, 1990; Melinte
Șerban, Mărturii prin vreme. Douăzeci
de ani de viață culturală pe Mureșul de sus
(1920-1940), Fundația Culturală ”Vasile
Netea”, Tîrgu Mureș, 1999; Ana Cosma,
Scriitori români mureșeni. Dicționar
biobibliografic, Biblioteca județeană
Mureș, Tîrgu Mureș, 2000; Vasile Netea,
Memorii, Ediție îngrijită, introducere și
indici Dimitrie Poptămaș, Cuvînt înainte
Dr. Florin Bengean, Fundația Culturală
”Vasile Netea”, Editura Nico, Tîrgu Mureș,
2010.

Lucian Blaga – filosofie şi poezie
Continuare din pagina 1

Pe de altă parte, graţia cuvântului blagian are, de multe ori,
capacitatea de a exprima savoarea conceptelor, în modulaţii lirice
de rară armonie: „Păpădie, ecumenică floare” ; “Uite, cântă ciocârlia!/ Pură ca entelehia/ din sămânţă şi din muguri,/ te ridică, vino,
Lia!” sau “Cel mai adânc din doruri/ e dorul-dor”. Fără îndoială
că dialogul dintre filozofie şi poezie este unul, cum s-a remarcat de
multe ori, ambivalent. Există o tentaţie de metaforizare a expresiei
filosofice, după cum se constată şi topirea conceptelor în fluxul
rostirii poetice. Desigur, încercările de explicare mecanică a poeziei prin ideaţia filosofică sau a sistemului filosofic prin grilă strict
poetică sunt sortite eşecului de la bun început, poetul subliniind,
de altfel, acest risc al unei confundări a orizontului distinct al celor două domenii: „Sensuri ascunse, ce ar putea să fie formulate
în chip abstract, nu se găsesc în poezia mea, decât prin alunecări,
pe care însumi le condamn. Toate sensurile ţin de domeniul unei
sensibilităţi metafizice, ce coboară în adânc şi vine din adânc, ele
n-au confinii cu înţelegerea filosofică discursivă”. (Luntrea lui Caron). Unitatea personalităţii şi a operei blagiene nu poate fi pe
deplin înţeleasă decât dacă facem abstracţie de sciziunea, atât de

frecvent invocată de exegeza mai veche sau mai nouă, dintre metafizic şi poetic. Fundamentarea duală, poetică şi filosofică a creaţiei lui
Blaga este de ordinul evidenţei, în măsura în care experienţa gândirii se împleteşte armonios cu experienţa lirismului, imprimându-i o
tensiune spirituală nouă, resorbită în substanţa versului. Gândirea
şi versul se regăsesc, în acest fel, în sugestivitatea unei creaţii în
care sensul depăşeşte mereu statura cuvântului, iar muzicalitatea
ideilor are forţa de sugestie a unei incantaţii inefabile. Numeroase
aserţiuni filosofice au o amprentă lirică incontestabilă, fără ca prin
aceasta limpezimea ideii şi pregnanţa mesajului să scadă în vreun
fel. Conştiinţa filosofică este, de pildă, în viziunea lui Blaga, „doar
un joc secund, ca un apendice foarte treaz al filosofiei, sau, altfel
spus, ca o sumă de acte ale acesteia, reflectate asupra ei însăşi”.
Pe de altă parte, rolul metaforei, în opera lui Blaga, este
covârşitor, ea fiind, cum aprecia G. Călinescu, nu un element de
recuzită ornamentică a versului, ci, mai curând, „o modalitate
substanţială de a percepe universul”. Metafizicul şi metaforicul
sunt, în această privinţă, elemente ce se regăsesc, în opera blagiană,
în acelaşi regim al consubstanţialităţii creatoare prin care se reface
legătura intimă dintre aparenţe şi esenţă, dintre mythos şi logos,
dintre tăcere şi cuvânt. Tăcerea este, în fond, cum s-a mai obser-

vat, o depăşire a cuvântului, ascundere şi revelare concomitentă a
unor tâlcuri ce adastă în străfundurile originare ale lumii („Ei tac
ca roua. Ca sămânţa. Ca un dor./ Ca apele ei tac, ce umblă subt
ogor,/ şi-apoi sub cântecul privighetorilor/ izvor se fac în rarişte,
izvor sonor”).
Efect al „conlucrării harurilor convergente”, opera lui Blaga îşi
ordonează sensurile şi dimensiunile tematico-stilistice prin recursul
la o paradigmă în care metafizicul şi liricul îşi susţin unul altuia
articulaţiile structurante, într-o sinteză cuprinzătoare şi totalizantă,
astfel încât o formulă precum cea propusă de Al. Tănase, „filosoful
poet, poetul filosof ” este cât se poate de sugestivă. Aşa cum remarca
unul dintre exegeţii lui Blaga, Cornel Moraru, „un spirit creator
puternic şi organic, de statura impunătoare a lui Lucian Blaga, trebuie restituit aşa cum este el: un Artistenmetaphysiker de cea mai
curată speţă (…). În această formulă a definirii personalităţii integrale nemutilate se află, poate, una din cheile lecturii, trimiţând
la etimonul spiritual comun al întregii creaţii”. Fascinaţia textului
blagian provine, aşadar, dintr-un acord benefic între mitic, metafizic şi poetic, prin care substanţa creaţiei încorporează reflexele cele
mai diverse ale misterului inepuizabil al existenţei.
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Epopeea îngerilor rătăciţi
de Eugeniu NISTOR
Este de admirat stăruinţa lui
Lucian Blaga şi efortul creator deosebit de a situa desfăşurarea unei
părţi a tragicului eveniment istoric
şi religios, reprezentat de Cruciada
copiilor, în spaţiul românesc, autorul precizând încă de la începutul dramei (*, scrisă (evident) în
cheie expresionistă, că „acţiunea
se petrece într-o cetate de hotar pe
Dunăre în jos. Anul 1212.” Procedând astfel, cadrul social-istoric
autohton câştigă enorm, atât sub
aspectul implicării participative,
cât şi sub aspectul, mai delicat, al
sincronizării populaţiei din acest
spaţiu geografic cu (şi în) marile
frământări religioase şi sociale
ale veacului, aşa cum au fost cruciadele, care şi-au fixat drept scop
eliberarea Ierusalimului şi a Sfântului Mormânt.
Dar trebuie să precizăm că
cele şapte cruciade au fost evenimente istorice reale, fiind organizate de cele mai puternice state
occidentale ale vremii, pe parcursul a aproape două secole (10961270), principii şi cavalerii creştini
participanţi vizând nu doar eliberarea Locurilor Sfinte şi mântuirea
veşnică (care erau, mai degrabă,
pretexte), ci şi satisfacerea spiritului lor de aventură şi, mai ales,
însuşirea fabuloaselor bogăţii ale
Orientului. Pe de altă parte, în
spaţiul bătrânului continent plutea
o ameninţare necunoscută până
atunci: populaţia se înmulţise considerabil, iar mijloacele de vieţuire
au rămas aceleaşi, astfel încât factorul demografic îndemna la cucerirea de noi teritorii, ca o condiţie
esenţială în rezolvarea acestei
„crize.”
Însă ceea ce este adevărat trebuie şi recunoscut: traseul urmat,
în general, de armatele creştine,
cu puţine excepţii (mai cu seamă
în privinţa cavalerilor francezi din
sudul Franţei), în decursul celor
şapte cruciade, trecea pe drumurile care se întindeau de-a lungul
Dunării la vale, prin Ungaria,
Serbia şi Bulgaria, având o primă
ţintă şi loc de popas (adesea şi de
prădăciune): cetatea Constantinopole.
Chiar dacă dramaturgul nu
se referă decât foarte vag la celelalte cruciade, descrierile unor
situaţii şi invocarea unor nume, a
unor personalităţi legate de aceste
evenimente, denotă o foarte atentă
documentare asupra epocii. Astfel,
încă din prima scenă a actului întâi
(căci piesa conţine trei acte, având
o structură trilogială – structură cu
care Blaga va „lucra” deosebit de
eficient mai târziu, în construcţia
sistemului său filosofic), din dialogul şi comentariile celor doi
copilandri, în faţa tablei de şah
– Radu, fiul Doamnei, şi Ileana,
fiica Dascălului –, sunt rostite glo-

rioasele nume ale unor cruciaţi,
precum: Gotefrid (de fapt, Godefroy de Bouillon, duce al Latharingiei inferioare, din Belgia de azi),
Bohemund (de fapt Boemond de
Tarent, fiul ducelui normanzilor),
Tancred (care a fost nepot de soră
a lui Boemond) şi Raimund (adică
Raymound, conte de Toulouse) –
toţi fiind cunoscuţi ca luptători
aprigi în prima cruciadă creştină,
din anii 1096-1099; în acelaşi
context este amintit şi numele sultanului Saladin al Egiptului, cel
care la 2 octombrie 1187 a intrat
biruitor în Ierusalim, înfrângând
armatele cruciaţilor, dar cruţândule vieţile creştinilor din cetate şi
dovedind astfel o mai autentică
„milă creştină” decât cei înrolaţi
sub steagul lui Christos!
Dacă analizăm aceste incursiuni militare creştine în Orient, în
ordinea cronologică a desfăşurării
lor, Cruciada copiilor se derulează
între Cruciada a IV-a (1202-1204)
şi Cruciada a V-a (1228-1229),
iar adevărul istoric este că ea a
pornit din sudul Franţei, unde
tânărul cioban Etienne (Ştefan) era
încredinţat că a fost ales de Dumnezeu să-i conducă pe copii în Palestina. Dar la fel se întâmplă şi în
Germania, de unde, concomitent,
o altă coloană de prunci creştini,
conduşi de copilul Nikolas (Nicolae), de nici zece ani, pleacă de
la Köln (Colonia) cu aceeaşi
destinaţie. Realitatea este că traseul urmat de cele două coloane
trece prin porturile franceze şi italiene de la mare, şi nicidecum pe
Dunăre. Aici intervine ficţiunea
şi imaginaţia ingenioasă a lui
Blaga, care recurge la o subtilă şi
nevinovată licenţă literară.
O primă trimitere a dramaturgului, în conţinutul piesei, la
participarea autohtonilor la aceste
invazii creştine în Orient, rezultă
din tânguirea Doamnei, stăpâna
castelului dunărean: „Bărbatul
meu, ...bărbatul meu... a căzut
acum zece ani sub porţile Ierusalimului şi... n-a fost catolic: A
fost creştin. Destul pentru a se
alătura la oastea cruciaţilor.” (p.
34) Aşadar, avem aici mărturisirea
jertfirii, pe altarul creştinismului,
a unui principe valah ortodox,
care s-a înrolat de bună voie sub
steagurile Cruciadei a IV-a (aceasta o aflăm prin deducţie!). Fără
să dea explicaţii, dramaturgul ar
vrea să arate că, prin fondul lor
adânc, cele două „direcţii” spirituale ale creştinismului (religia
catolică apuseană şi, respectiv, cea
ortodoxă răsăriteană) au continuat
să stea alături, sub talpa apăsătoare
a veacurilor, în ciuda celor două
schisme „oficiale”, de la 867 şi de
la 1054, participând, uneori, la diverse acţiuni de interes comun.
Apoi, intră în scenă Dascălul,

care este, deopotrivă, profesor şi sfetnic domnesc, doctor şi
cărturar, cu preocupări de anatomie care trimit la renascentismul
european timpuriu. Acesta, spirit
lucid, raţional, nu înţelege mecanismele subconştientului colectiv
care au dus la declanşarea acestei
prăpăstioase cruciade.
Nici
Stareţul
Ghenadie
nu înţelege deloc fenomenul,
aruncând anatema asupra bisericii
catolice: „Papa de la Roma a binecuvântat cruciada celor mici. Se
ştia demult că Papa are judecata
tulburată, dar cine ar fi putut bănui
că şi inima i s-a întors pe dos de nu
mai simte ca oamenii” (p. 38); iar
în alt loc acesta arată că „Sfântul
mormânt s-a făcut izvor de erezii!”
(p. 35); apoi, se mulţumeşte să
consemneze năpasta, în cronica sa,
într-un stil lapidar: „În luna Prier
leat 1212 de la naşterea Domnului
nostru Isus Hristos copiii trecură
prin cetatea noastră, şi aşişderea şi
de la noi porniră copiii între şasă şi
doisprezece ani...” (p. 71)
Este identificat şi vinovatul
imediat al acestei „epidemii” în
spaţiul Dunării de jos: călugărul
Teodul, cel care, ca „o flacără întrun trup biciuit”, umblă din loc în
loc şi amăgeşte sufletele copiilor
nevinovaţi, insuflându-le dorul
pribegiei spre alte zări, în pledoaria
sa acesta susţinând, cu patimă, că
„... suntem la un nou cap de pod,
şi în ajunul unei noui mântuiri.
Copiii lumei noastre – au pornit
spre soare răsare. Îi văd trecând
râuri cu poduri şi munţi fără poduri, îi desluşesc prin codri şi peste
măguri, străbătând ghieţarii aşezaţi
între miazănoapte şi miazăzi şi apa
închisă între apus şi răsărit. Toate
râurile şi-au potrivit mersul ca să
le arate drumul şi copiii umplu
toate văile. Vin pe Rin în sus şi pe
Dunăre în jos, zile şi săptămâni în
şir tot coboară, pe Ron, şi pe Vistula, pe Elba, pe Tisa cea albă, pe
Murăşul moale şi pe Cerna noastră
de totdeauna. Şi apele luminează
în noapte par’că s’ar fi coborât pe
pământ râul de lapte de sus. Sunt
copiii noştri, sunt copiii noştri, toţi
purceşi spre acelaş pământ peste
care a doua oară o stea s’a aprins.”
(pp. 47-48)
Apariţia lui Teodul, considerat
răpitorul de inimi şi recrutorul de
copii, este văzută ca o imagine
apocaliptică de mamele din preajma castelului şi nu numai (precum
Ioana Zănatica şi cele şapte femei),
dar şi de Doamna cetăţii, cea care
vorbeşte despre înmulţirea semnelor rele, căci „apele seacă, şoarecii
călători năpăstuiesc pe urmele lor
satele şi cetăţile.” (p. 69) Aceeaşi,
alunecând într-un grav scepticism,
spune că ţara în care trăieşte şi-a
pierdut numele cândva, demult,
că „a schimbat atâtea nume că
acum nu mai are nici unul.” (p. 29)
Îndurerată de boala care macină
făptura fiului său, Radu – furat şi
el de tainicele chemări ale pierzaniei –, aflând de prăpădirea prun-

cilor plecaţi, înnecaţi în mare sau
vânduţi ca sclavi în Orient, doreşte
cu ardoare vindecarea acestuia; dar
nici măcar învoiala de a-i permite
plecarea nu îl mai poate tămădui.
Însă, înainte de a muri, Radu are viziunea locurilor atât de mult visate:
„....Adie un vânt dulce – depărtat.
Mamă, acum te-ai ascuns după
muche, acum nu te mai văd, rămas
bun! Drum lung, drum greu, praf
mare, piatră tare. Străine, ce cătun
se vede colo’n depărtare? Căutăm
dru-mul spre Nazaret, satul tezlarului! Iată trestie multă, şi-o apă
curge prin papură. Nimeni nu ni se
împotriveşte – nici o oaste – nici
un vrăşmaş – că noi suntem mulţi,
copiii lumei...” (p. 98)

1931 fiind jucată, în premieră, la
Teatrul Naţional din Bucureşti.

Drama se încheie trist, dar frumos şi poetic, cu mirajul ameţitor
al Pământului Sfânt, cu imaginea
halucinantă a unei lumi posibile,
înălţată pe munţi de speranţă, dar
care nu va fi niciodată atinsă de
copiii rătăciţi în tenebre!

Răspunzând
unei
bine
intenţionate sugestii, venită din
partea doamnei Dorli Blaga,
Editura Ardealul (editură fondată
la Târgu-Mureş, în 1995, de Uniunea Scriitorilor din România)
s-a angajat în publicarea dramei
Cruciada copiilor într-o ediţie,
de această dată anastatică, luând
ca model chiar cartea tipărită la
Institutul de arte grafice „Dacia
Traiană”, din Sibiu, reuşind să o redea publicului-cititor de azi într-o
formă cât mai fidelă cu cea editată
în anul 1930.

Tipărită la Institutul de arte
grafice „Dacia Traiană”, din Sibiu,
în februarie 1930, noua (atunci)
piesă de teatru a lui Lucian Blaga
este jucată, prima oară, la 15 aprilie,
în acelaşi an, pe scena Teatrului
Naţional din Cluj, beneficiind de
reluări, în zilele de 21, 25 aprilie,
apoi şi în 3 mai. Între spectacolele
clujene ale Cruciadei copiilor, mai
precis la 2 mai, se întâmplă un fapt
care va lumina puternic viaţa scriitorului şi filosofului din Lancrăm:
se naşte Dorli Blaga, unicul său
copil!
Din orice unghi am privi lucrurile acum, drama a intrat, încă de la
început, pe un făgaş fast, din punct
de vedere spiritual, la 9 ianuarie

Iar asupra „noutăţilor” literare pe care le aduce piesa, se
pronunţă favorabil în publicaţiile
vremii: Sextil Puşcariu, în „Revista Fundaţiilor Regale”, Sandu
I. Mateiu, în „Naţiunea română”,
Al. Dragomirescu-Baranga, în
„Vlăstarul”, I. Negoiţescu, în „Ţara
nouă”, Kelemen Bela, în „Vasárnap” ş. a. – mai toţi recenzenţii
remarcând originalitatea temei,
fertilitatea deosebită a fabulaţiei
istorice şi valorificarea la un înalt
nivel artistic a iraţionalului, mai
puţin exersat în literatura noastră
dramatică.

*) Lucian Blaga – CRUCIADA
COPIILOR. DRAMĂ ÎN TREI
ACTE, Tiparul Institutului de
arte grafice „Dacia Traiană”
Sibiu, republicată în ediţie
anastatică, la Editura Ardealul
din Târgu-Mureş, în 2013
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Concursul interjudețean de
creație și recitare „Lucian
Blaga”, ediția a IX-a
Natalia POP
La ediţia din acest an a Concursului interjudeţean de creaţie
literară şi recitare „Lucian Blaga”
s-au prezentat 16 participanţi la
concursul de creație poetică, cinci
concurenţi au venit cu eseuri inspirate din creaţia lui Lucian Blaga şi
17 concurenţi au fost în postura de
recitatori.
Juriul constituit din profesori
şi avându-l preşedinte pe lectorul
univ. dr. Eugeniu Nistor, şi secretar
pe prof. Natalia Pop, de la Liceul
Tehnologic „Lucian Blaga” din
Reghin, gazda evenimentului, au
fost acordate următoarele premii:
La secţiunea de creaţie literară - poezie: Locul I: Bondoc
Alexandra, Colegiul „Unirea”, Tg.Mureș, Zileriu Xenia, Lic. Tehn.
„Lucian Blaga”, Reghin, Bândilă
George, Lic. Tehn. „Vasile Netea”,
Deda; Locul II: Cotfas Paul, Colegiul Economic „Transilvania”, Tg.Mureş, Terente Cristina, Școala
Gimn. „Constantin Sandu Aldea”,
Brăila; Locul III: Moldovan Bianca,
Lic.Tehn. „Petru Maior”, Reghin,
Manole Mădălina, Lic.Tehn.”Vasile
Netea”, Deda; Mențiuni: Truța Bianca, Petru Maior, Zoltan Crina,
Negrea Ioan, lic. Economic, Nuțiu
Ioan, Bota Larisa, Moșneanu
Laura Gabriela, Lic. Tehn. „Sfântu Gheorghe”, Sângeorgiu de

Pădure; Premii speciale: Țepeș
Ioan Ovidiu,Lie Economic, Cheia
Emilia, Deda,Negruțiu Teodora,
Lic. Lucian Blaga.
La secţiunea de creaţie literară
– eseu: Locul I: Ungur Ruxandra Ramona, Colegiul Economic
„Transilvania”, Tg.-Mureș; Locul
II: Pârcălăbescu Letiția Elena, Colegiul „Iohannis Honterius”, Brașov;
Locul III: Tinca Maria, Lic. „Vasile
Netea”, Deda; Menţiune: Frenț
Laura Diana, Lic. „Petru Maior”,
Reghin.
La secţiunea de recitare: Locul I: Cociș Remus, Feier Petruța,
Lic. Tehn. „Petru Maior”, Reghin;
Locul II: Demian Cristina, Schnel
Raluca, Lic. „Vasile Netea”, Deda;
Locul III: Isaac Diana, Cremene
Henrieta, Liceul „Lucian Blaga”,
Reghin; Mențiuni: Naste Oana,
Rus Alexandra, Hărșan Paula,
Czine Adel Beata.
Invitatul de onoare al manifestării a fost dl. lector univ. dr.
Eugeniu Nistor, scriitor, director
al Editurii Ardealul din TârguMureş, binecunoscut cercetător
al operei blagiene. Acesta le-a vorbit celor prezenţi – cadre didactice şi elevi – despre semnificaţia
deosebită a „direcţiei Blaga” în
cultura românească.

Călătorind printre clasicii literaturii universale
Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Pădurea Spânzuraţilor
Liviu Rebreanu
Liviu Rebreanu, cel mai
de seamă nuvelist şi romancier din Ardeal, se remarcă
prin extraordinarul talent
de a împleti în scrierile sale
socialul cu psihologicul…
Circularitatea romanului lui
Liviu Rebreanu, este ca o
pecete care vine să autentifice
opera sa.
Pădurea spânzuraţilor este
romanul care face pasul, în
cadrul literaturii române, de
la romanul rural la cel urbanpsihologic sau, după cum
afirmă criticul Nicolae Manolescu, o jumătate de pas, dar desigur
o jumătate de pas foarte important.
Roman de analiză psihologică, Pădurea spânzuraţilor se
bazează pe o poveste reală, mai exact condamnarea şi executarea
prin spânzurare a fratelui autorului, Emil Rebreanu - ofiţer în
armata austro-ungară, prins pe când încerca să treacă linia frontului pentru a lupta de partea armatei române. Apostol Bologa,
personajul principal al romanului este un intelectual român care
se înrolează în armata austro-ungară unde, ca ofiţer de artilerie
îşi face conştiincios treaba atâta vreme cât luptă pe un front
unde inamicul nu e de acelaşi sânge cu el. Situaţia se schimbă
însă în momentul în care este mutat pe frontul românesc. În
sufletul său are loc o dramă, se dă o luptă, identitatea sa etnică
fiind pusă în discuţie pe fondul prăbuşirii multinaţionalului
Imperiu chezaro-crăiesc. Locotenentul ceh Svoboda, care este
executat în debutul romanului pentru acelaşi motiv pentru care
mai târziu va fi executat şi Bologa, devine pentru acesta din
urmă un simbol, un exemplu demn de urmat.
Un mare roman al Literaturii Române. Citeşte-l!

www.ecartionline.info

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Bilingvismul – instrument al propagandei
comuniste la Mureş
Angela MĂGHERUŞAN PRECUP
angelaprecup@yahoo.com

Retorica perioadei comuniste
a impus dialogul româno-maghiar
ca pe o îndatorire patriotică, prin
sintagme ale limbajului de lemn
care perpetuau declarativ ,,buna
convieţuire cu naţionalităţile conlocuitoare”. În acest registru, bilingvismul a reprezentat instrumentul
presei ,,noi” de a-şi creşte impactul,
după cum o arată publicaţiile comuniste bilingve apărute în judeţul
Mureş încă din 1944, după eliberarea
Ardealului: Egalitatea – Egyenlöség,
Cuvântul tineretului - Ifjúság Szava
sau Armata nouă – Új Hadsereg. Mai
târziu, regimul comunist a dezvoltat
modelul instituţiilor ,,în pereche”,
aplicat şi în domeniul presei, semnificative fiind în acest sens tandemurile Ardealul nou - Szabad Szó,
Steaua roşie – Vörös Zászló (Steagul
roşu), Vatra – Igaz Szó (Cuvântul
adevărat) şi Studioul regional Radio
Târgu-Mureş cu cele două secţii la
început, română şi maghiară.
În planul relaţiilor interetnice,
în perioada trecerii de la democraţie
la comunism, la scurt timp după
eliberarea Ardealului de Nord şi instalarea guvernului Petru Groza la
putere, apare conceptul ,,înfrăţirii
româno-maghiare”. Prin urmare,
după abdicarea forţată a Regelui Mihai şi proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947,
buna comunicare interetnică se făcea
instituţionalizat, pe fondul ideologic al înnoirii întregii naţiuni şi al
revizuirii trecutului prin ştergerea
animozităţilor, ascunse sub preşul
gros al dialecticii socialiste.
În privinţa comunicării interetnice, comunismul a impus rigiditatea
unui limbaj de lemn pe care presa nu
şi-l poate asuma din postura de creator ci, cel mult, din cea de colaborator, întrucât limba ,,de lemn” a fost
creaţia unei întregi epoci, a cărei gură
nu era ,,de aur” ca şi numele său.
Laitmotivul perioadei comuniste în
privinţa relaţiilor româno-maghiare
era ,,înfrăţirea” care reuneşte în jurul
său o întreagă pleiadă de sintagme
adiacente: ,,naţionalităţi conlocuitoare”, ,,aspiraţii şi idea-luri comune”1, ,,fratele popor maghiar”2,
,,înţelegere tovărăşească”3.
În ceea ce priveşte bilingvismul
în presă, vechiul model interbelic al
publicaţiilor realizate ,,în oglindă”
(cu pagini similare sau identice în
limbile română şi maghiară în cuprinsul aceleiaşi publicaţii) este înlocuit acum cu modelul publicaţiilor
,,în pereche”. Înfiinţarea mai întâi a
instituţiei maghiare în cadrul acestor
,,perechi” respecta tradiţia maghiară
a oraşului, după cum o arată şi exemplul înfiinţării Teatrului Naţional
Târgu-Mureş, creat în 1946 sub
denumirea Teatrul Secuiesc Târgu
Mureş, cu o secţie română creată abia
în 1962 printr-o decizie politică,
după cum spune fostul director al
instituţiei Zeno Fodor4, pentru a
se sublinia importanţa comunităţii
româneşti într-un oraş precum Târgu
Mureşul, pe atunci capitală a Regiunii Mureş - Autonomă Maghiară.
Însăşi reapariţia presei în limba
română după război se produce în
judeţul Mureş în registru bilingv, prin
publicaţia reghineană Egalitatea

– Egyenlöség, ,,foaie de informaţie
pentru cetăţenii oraşului Reghin şi
jur” editată bisăptămânal de primăria
oraşului între 15 no-iembrie 1944
– 9 august 1945. Recomandânduse pe rând ca foaie a muncitorilor, a
plugarilor sau a Blocului Antifascist,
acest ziar de orientare progresistă
debuta cu un ,,apel la toţi cetăţenii,
fără deosebire de naţionalitate, ca săşi întindă mâna în semnul împăcării
ca astfel în armonie comună să
înfăptuim pe teritoriul judeţului ordinea democratică pe care cu toţii
o dorim.”5 La nici două luni după
apariţia Egalităţii la Reghin, apărea
şi la Târgu-Mureş prima publicaţie
românească după eliberare, Înfrăţirea
(4 ianuarie 1945 – 28 aprilie 1946).
O altă publicaţie bilingvă a perioadei, Cuvântul tineretului – Ifjúság
Szava, a apărut ca iniţiativă a Editurii Uniunii Tineretului Comunist
la 25 martie 1945, imediat după eliberarea Budapestei în februarie 1945
de către trupele sovietice, şi după
instalarea la 6 martie 1945 a guvernului Petru Groza. Cu un conţinut
identic în română şi maghiară, discursul politic al publicaţiei susţinea
fără echivoc noul guvern instalat la
Bucureşti: ,,După izgonirea hoardelor fasciste de pe pământul ţării de
către glorioasele Armate Roşii alături
de care au luptat eroic armatele
Române, pământul ţării a fost dezrobit iar tineretul şi-a căpătat libertatea.
Pentru această liberate, tineretul a
luptat atât pe front, cât şi în interiorul ţării pentru aducerea la putere
a unui guvern de largă concentraţie
democratică, care este guvernul Petru
Groza.”6
Ardealul nou (1946-1952)
a reprezentat prima pagină a comunismului în Mureş dar şi cea mai
importantă rea-lizare jurnalistică
mureşeană a sfârşitului anilor ’40,
formând alături de publicaţia
maghiară locală Szabad Szó (19441951) prima pereche instituţională
din seria celor create de regimul comunist pentru a dovedi egalitatea
tratamentului de care se bucurau la
Târgu-Mureş cultura maghiară şi cea
română. ,,Confratele”7 Ardealului
nou aprecia astfel prin redactorul său
şef, Kovács György, că ,,Fiecare dintre numerele ziarului a luptat pentru
realizarea acelor scopuri pentru care
a pornit la luptă şi luptă şi azi sub
steagul democraţiei populare nu numai poporul român dar şi masele largi muncitoreşti maghiare, împotriva
duşmanilor comuni, pentru fericirea
comună a celor două popoare, pentru ţeluri comune, fie că vorbesc
româneşte sau ungureşte.”8
La sfârşitul anilor ’40 şi în deceniul ulterior mai ales, propagarea
discursului comunist în formule
bilingve s-a realizat nu doar în scris
prin intermediul presei perioadei, ci
şi sub forma comunicării directe cu
populaţia, în cadrul vizitelor unor
lideri comunişti la Târgu-Mureş.
Astfel, în octombrie 1946 primul
ministru Petru Groza revenea în
vizită la Târgu-Mureş, chiar înaintea
alegerilor din noiembrie 1946,
adresându-se târgumureşenilor atât
în limba română cât şi în limba
maghiară.9

În 1951 a apărut publicaţia
maghiară oficială Vörös zászló
(Steagul roşu), organul Comitetului
Regional al PMR şi al Sfatului Popular al Regiunii Autonome Ma-ghiare,
completat în 1952 şi cu perechea
românească a acestuia, Steaua roşie,
devenită cotidian în decembrie 1960.
Bilingvismul specific spaţiului
cultural mureşean se diversifică în
perioada comunistă şi sub forma
jur-nalismului radiofonic, odată cu
lansarea în 2 martie 1958 a emisiei
Studioului Regional de Radio
Târgu-Mureş, în limbile română şi
maghiară, având misiunea ,,să difuzeze în eter pe glasul prieteniei dintre poporul român şi naţionalităţile
conlocuitoare, în limbile maghiară şi
română, ideea patriotismului socialist şi a internaţionalismului proletar
munca şi lupta noastră comună în
construirea vieţii noastre noi, libere,
socialis-te.”10
La rândul său, fără determinarea
scriitorilor grupaţi în jurul lui Romulus Guga, revista Vatra ar fi putut fi
doar un supliment în limba română
al revistei Igaz Szó, povestea scriitorul Mihai Sin.11 Dacă n-a fost să fie
mai mult, revista Igaz Szó va rămâne
însă de-a lungul întregii perioade comuniste ,,revista-soră”12 a Vetrei.
Sunt exemple care arată că fără a
se individualiza în vreun fel faţă de
discursul presei naţionale a perioadei, presa mureşeană a instaurării comunismului a fost puternic marcată
de specificul bilingv al zonei, exploatat de noul regim în scop propagandistic.
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