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despre care ar trebui să
se vorbească mai mult

Molnár Dénes este un artist important pentru lumea artelor mureşene, din păcate s-a stins la vârsta de
53 de ani vârstă la care mai avea multe de spus şi realizat.
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Vă invit astfel să petreceţi câteva clipe în galeria de artă în compania picturilor şi gravurilor lui Molnár
Dénes fiindcă este bine să ne aducem aminte, aceasta-i şi moştenirea noastră.

Parabolă şi adevăr
Iulian BOLDEA

Miza parabolelor biblice este, cum s-a
observat de atâtea ori, una deopotrivă
gnoseologică şi ontologică, în măsura în
care aceste pilde edificatoare antrenează,
în structura lor suplă, aparent frustă şi
în expresia lor, minimală ca amplitudine
formală, toate instanţele personalităţii
noastre (corp, faptă, reflexivitate,
gestică). Andrei Pleşu, în Parabolele
lui Iisus. Adevărul ca poveste (Editura
Humanitas, Bucureşti, 2012) propune,
în fond, prin acest dialog cu textele
sacre,o “nouă stilistică edificatoare”,
despre care el însuşi vorbea, într-o
scrisoare din Epistolar. Tipul de
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Ca artist, spre avantajul nostru a celor care beneficiem de opera sa, a fost extrem de productiv pe lângă
grafica inconfundabilă a pictat şi multe tablouri câteva din ele putând fi admirate în expoziţia de care puteţi
beneficia până la data de 23 iunie.

cunoaştere pe care îl ilustrează pildele
biblice nu ţine de resorturile gândirii
speculative, ci îşi extrage, mai degrabă,
substanţa cognitivă din orizontul de
experienţe ale fiinţei, având drept ţintă
buna orientare şi conduită în viaţă.
Andrei Pleşu interoghează adevărul
parabolelor christice cu o privire
proaspătă, cu o percepţie mobilizată
de interesul metafizic faţă de tensiunea
morală şi religioasă a acestor naraţiuni
minimale din care se desluşesc irizaţiile
unei
transcendenţe
eliberatoare.
Adevărul sacralităţii, înscenat sub forma
unei poveşti esenţiale este, în fond,
contextualizat, ca vector atitudinal,
prin apelul la umilitatea cotidianului,
prin recursul la particular ca modalitate
de a apropia valenţele sacralităţii
de capacitatea noastră de înţelegere
limitată, de o „analitică a receptivităţii“
umane ce percepe sacrul ca „scandal”
ontologic şi gnoseologic, ca instanţă
aşezată sub pecetea lui mysterium
tremendum. Interpretarea parabolelor

biblice este efectuată cu instrumente
hermeneutice adecvate, printr-o subtilă
şi sugestivă atenţie la relieful semantic
al pildelor, prin articularea unor ipoteze
de interpretare ce sunt în consonanţă
cu meandrele, intenţiile şi sensurile
textului biblic.
Lectura lui Andrei Pleşu este, cu
adevărat, o lectură vie, totalizantă,
focalizată asupra tensiunii detaliului,
dar atentă şi la logica dinamică a
întregului. Autorul ne determină să
percepem adevărul parabolelor biblice
ca pe o modalitate de a ne sustrage
atracţiei nocive a habitudinilor
cotidiene, orientându-ne spre irizările
unei gândiri dispuse să facă saltul spre
metanoia, spre geometria esenţializată
şi inefabilă a transcendenţei, spre un
decor sacru ce mizează pe verticalitate,
centralitate, amplitudine spaţială şi
deschidere. Ilustrative, în acest sens,
sunt enunţurile privitoare la dinamica
rugăciunii, ca formă de armonie cu
(Continuarea în pagina 6)
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Din culisele „spectacolului mediatic”

Teleactorul postmodern
de Mihai SUCIU
Noul statut al ziaristului a fost prefigurat de Ignacio Ramonet, care i-a
conturat şi un portret-robot confirmat
ulterior, validat de timp. Cu referinţă la
spaţiul televizual, acesta se defineşte, tot
mai pregnant, prin ignorarea codurilor
specifice televiziunii din necunoaştere
sau din dispreţ generat de puseuri megalomane. În demersul lor profesional
– mai mult sau mai puţin jurnalistic
- câştigă teren masiv şi rapid spectacularul, teatralitatea (teatralizarea). Şi nu
atât coduri teatrale sunt asimilate şi
aplicate scenei media, cât coduri specifice cinematografiei (componentă a
sistemului Media): coduri vizuale, cele
de compoziţie în speţă (mizanscena). Şi
codurile de mişcare au devenit familiare
noii televiziuni, nu fără a le reconsidera
şi reconfigura; idem, coduri verbale.
Aşadar, sunt sparte coduri, sunt ignorate norme deontologice, pe un drum
ireversibil de la faptă la ficţiune în teritoriul informaţiei.
Placa turnantă a noii televiziuni
este prezentatorul.
John Hartley face o comparaţie
interesantă între ştirea de televiziune
şi serialul poliţist ca tip de ficţiune
televizată. El remarcă prezenţa repetată,
recte supravieţuirea de la un episode
la altul, a „eroilor pozitivi”, în vreme
ce persnajele negative sunt făcute să
dispară, supravieţuind doar funcţiile
acestora; fără opozanţi, eroii nu şiar mai putea defini personalitatea,
potenţialul ar rămâne nevalorificat.
Aşa se face că dispar răii, dar nu şi răul,
care se perpetuează. Situaţie similară
şi în cazul ştirilor de televiziune:
„distribuţia personajelor cu valoare de
ştire diferă de la o zi la alta, în timp ce,
dimpotrivă, prezentatorii instituţionali
sunt întotdeauna acolo, dispuşi să ne
desluşească demersurile întrucâtva misterioase. Ştirile, deci, ca instituţie socială
(cum este legea în serialelele poliţiste),
sunt personificate, umanizate. Ştirile
înseamnă Richard Baker, Anna Ford
etc. Caracteristicele lor constante
unifică diversele voci articulate într-un
tot unitar.”1
Valabil şi pentru Media din România, care şi-a făcut din mimetism
modus vivendi. Reperul principal de
orientare, veritabil azimut profesional
(nu întotdeauna şi profesionist!), a devenit presa anglo-americană: CNN,
BBC. În cazul televiziunii, la început a
fost Andreea Esca, pionier al noii televiziuni mimetice, PRO TV asumându-şi
rolul de avangardă. Nu au ezitat prea
mult nici alte posturi de televiziune
private, impunând formula: „Ştirile
cu…”. Stoicescu-Mândruţă la Antena
1, urmaţi de cuplul (inclusiv conjugal)
Zaharescu-Berecleanu, la acelaşi post,
dar cu altă tipologie de informaţie,
axată pe negativ. Amendament, raportat la PRO TV, recurgerea la duet în
prezentarea ştirilor, dar nimic nou faţă
de modelul originar.
În conţinut, o ruptură bruscă de
tradiţionalul televizual. Până prin anul
2000, televiziunea cultiva impersonalul, accentuând distanţa în relaţia cu
telespectatorul, printr-o informaţie
obiectivată, cu enunţul neamprentat
de prezentator, receptat drept anonim

vânzător sau distribuitor de informaţie
(asimilată mărfii de majoritatea teoreticienilor domeniului). Servirea
informaţiei-marfă între limitele stricte
ale textului scris pe prompter, detaşarea
totală a prezentatorului de informaţie, îi
conferea nota de obiectivitate şi, implicit, o credibiliza. În context, plimbarea
prezentatorului prin studioul ştirilor
în vreme ce îşi debitează propriile impresii şi trăiri (de rgulă, simulate, ca un
actor ce este!) generate de impactul cu
o ştire „de senzaţie”, părea, mai ieri,
utopie, dacă nu chiar blasfemie, monstruozitate. Nu întâmplător, se susţinea
că prezentatoarele de televiziune nu au
picioare, nefiind vizibile pe micul ecran;
element suficient de dotare era vocea,
neutră, neparticipativă, orice inflexiuni
emoţionale fiind prohibite.
Total dezinhibată, noua televiziune
a recuperat masiv şi în acest plan, expunând păduri de picioare, dar şi alte
părţi „telegenice” ale corpului uman,
spectacolul devenind scop şi mijloc. Aplaudat copios de unii, robi ai
percepţiilor la nivel instinctual, rspins
de cei cre operează cu raţiunea.
Noul pact al televiziunii circumscrie patru linii de forţă: informare,
spectacol, autopromovare şi ospitalitate.
Un „pact multiplu (…) menit
să capteze şi să fidelizeze un „homo
telespectator”, care poartă amprenta
contextului social şi cultural al momentului şi este caracterizat prin anumite
comportamente de consum, moduri de
receptare şi capacităţi de interpretare.”2
S-a modificat radical relaţia dintre cele două părţi contractuale, ecran
şi public, printr-o abordare prietenoasă
a telespectatorului, ba chiar familiară,
prin reducerea simbolică a distanţei
emiţător-receptor, afişând o atitudine
de proximitate faţă de telespectator.
Interactivitatea detronează comunicarea vectorială. Tele-spectatorul trebuie
câştigat cu orice preţ.
Totul pentru spectacol, şi nu
neapărat pe suport ludic, intenţiile fiind categoric pragmatice. Câştigarea
de partea ta a publicului receptor
devine vitală. În contextual sporirii
şi al diversificării posturilor de televiziune private, ratingul a devenit factor
de presiune, terorizant până la alienare.
Or, vechea comunicare vectorială exclude valenţele de apropiere; în schimb,
interactivitatea facilitează un contact
direct cu telespectatorul, acroşarea şi
menţinerea acestuia, situat pe un plan
de egalitate cu teleactorul, ba chiar
deasupra acestuia. Evident, relaţia este
doar mimată, simulată; în realitate, autoritatea supremă rămâne prezentatorului, într-o relaţie „ex-catedra”, similară
relaţiei profesor-elev. La fel ca în spectacolul tradiţional, şi în acest spectacol
mediatic, rolul principal îl joacă prezentatorul, ca instanţă supremă mediatică.
Intrându-şi în rol, acesta recurge la
recuzita actoricească, prin apel la vectori de contact consacraţi prin spectacolul teatral: privirea, jocul privirii,
dar şi mediatizarea resurselor corpului
– „corp semnificant”3, după Mirela
Lazăr - : gestică, mimică, tonalitatea
vocii, vestimentaţie etc. Se merge până
la simularea comuniunii prezentator-

telespectator, prin formulări vizând nu
entropia, ci „racolarea”, de tipul „Să
urmărim împreună”, „Să parcurgem
titlurile de sumar”. În proxi-mitate
cu… paranoia, prezentatorul se crede
atotştiutor; el cunoaşte fără echivoc
dorinţele şi preferinţele telespectatorului, substituindu-se cu gravitate,
sentenţios, acestuia. Debordând inevitabila convivialitate, teleactorul
simulează permanent amiciţia şi chiar
familiaritatea, prin apel la persoana a
II-a singular, repudiind orice rudiment
de reverenţă. Dincolo de încălcarea
unor norme elementare de politeţe,
situaţia poate degenera în hilar, poate
deveni sursă de comic.
Conform normelor deonologice,
care resping „Marele Eu”, gazetarul
nu se reprezintă pe sine, indiferent de
canalul pe care se exprimă; el reprezintă
doar „vocea celor fără de voce” (David
Randall). Or, ignorând norma, noul
prezentator al neoteleviziunii se impune
prin voce proprie, sonoră, distinctă.,
uzitând resorturi de forţă, cum sunt
emoţia,
spectacularul,
plăcerea.
Radicală modificare cunoaşte raportul
dintre elocutiv (exprimarea eului) şi
alocutiv (interpelarea telespectatorului)
prin preponderenţa elocutivului până
la exces în configurarea personalităţii
prezentatorului. Un parteneriat vizibil
dezechilibrat, în realitate, între teleast şi
telespectator.
Eliberat de corsetul deontologiei,
teleactorul postmodern îşi permite
orice derogare în numele cauzei. Ca
un adevărat Superman, el poate orice.
El este Teleastul-Ştie-Tot. „Reporterul
suficient, care are impresia că posedă
toate datele, toate cheile, riscă să nu
deţină de fapt niciuna.”4, cataloghează
un practician al presei veacului anterior.
Şi mai necruţător, Caragiale l-ar ţintui
în metforă vitriolată: „Ştie totul despre
nimic!”.
Şi chiar dacă dezideratul enunţat al
empatiei s-ar baza pe sinceritate, tot ar
exista un impediment: lipsa de omogenitate a telespectatorilor (difereniaţi
prin vârstă, experienţă, nivel de pregătire
într-un domeniu, cultură etc.). De remarcat şi faptul că nici publicul nu bate
pasul pe loc, că prefacerile – inclusiv
în teritoriul mediatic – îl circumscriu,
solicitându-i neuronii. Nu într-un caz,
receptorii mesajului mediatic sunt net
superiori prin profesionalism şi nivel
cultural „doctului” teleast. Mai mult
intrigat decât amuzat, un cunscut medic, care a prcurs toate treptele ierarhei
universitare şi a escaladat prin valoare şi
efort verticala notorietăţii, semnala o
situaţie în care întrebările tembele ale
unui reporter primeau răspunsuri inteligente, sclipitoare, din partea unor copii.
Fiecare apariţie constituie priej pentru
ca vedeta confecţionată să-şi dovedească
gradul de vulnerabilitate, inclusive prin
modul de exprimare – bagaj lexical precar, apel la termeni argotici, barbarisme,
cuvinte licenţioase, norme gramaticale
ignorate etc. Sunt dezolante concluziile
unui studiu al CNA în acest domeniu.
Este interesantă şi „politica de cadre” a Mediei în asumarea ludicului şi a
catarcticului din Teatru: atunci când nu
împrumută şi actorul de teatru, simultan cu metodologia şi recuzita specifice,
neoteleviziunea şi-l formează, prin calificare la locul de muncă, spre a deveni
interfaţă între universul referenţial şi
telespectator, garant al seriozităţii. Un
fel de efigie-blazon al instanţei mediatice, „înnobilată” cu asemenea atribute
şi atribuţii. În cazul actorilor de teatru
migraţi în televiziune, se întâlnesc două
situaţii: unii ies definitiv din scena
Thaliei, consacrându-se exclusive „micului ecran”, alţii pendulează între teatru, film şi televiziune, nu fără a face

rabat profesiei de bază. „Fac şi teatru,
şi film, şi televiziune. Fug de la repetiţii
ca să ajungă la televiziune”5, constată
cunoscuta actriţă Tamara BuciuceanuBotez, declarându-şi fără rezervă aversiunea faţă de televiziune. Pentru cei
în cauză, este considerabil efortul, pe
măsura tentaţiei, conştienţi că „sticla”
oferă un spaţiu mult mai amplu de
exprimare a personalităţii şi a talentului
(sau de exhibare, în cazul „actorului
cu decolteu mare”, în catalogarea unui
misogin!). Zestrea cu care aceştia vin
din Teatru a contribuit substanţial la
reconfigurarea spaţiului televizual. Apelul la resursele teatrale – ton sigur, autoritar, mimică şi gestică, capacitatea de
simulare, limbaj nuanţat – le facilitează
o constucţie bivalentă: relaţia cu telespectatorul, în simultaneitate cu propria imagine a jurnalistului, peceput ca
o autoritate credibilă, chiar infailibilă.
Insistenţa,
dusă
până
la
impertinenţă, cu care aceşti „supraoameni“ ţin să-şi impună punctual de vedere trimite spre comic, dacă
subiectul nu ar fi grav. Ei reprezită
autoaritatea supremă, lor le revine ultimul cuvânt. Iar pentru a şi-l impune,
sfidează orice normă de politeţe, respect,
ospitalitate. Într-o emisiune bordând
o chestiune gravă, aceea a condiţiilor
oferite de spitale, invitatul, ministrul
Sănătăţii, face o remrcă, pertinentă în
fond: „Realitate este că dumneavoastră
veniţi cu ştiri alarmiste.”6 Vizat direct
şi în direct, prezentatorul a sărit ca
ars. Generos, i-a dat dreptul, totuşi,
invitatului să argumenteze, reiterânduşi afirmaţia anterioară, şi mai ferm
enunţată:
- Dar asta-i realitatea.
- Relitatea este ce vă spun eu!, i-a
replicat, fără drept de apel, Prezentatorul.
O situaţie de criză a gazelor naturale importate din Rusia a prilejut unor
segmente Media supraeforturi pentru
panicarea populaţiei. „Ca să înţelegem
lumea”, se justifică Răzvan Dumitrescu
de la Realitatea TV în „Realitatea zilei,
emisiunea care pune punctual pe zi”. Şi
pe rană, dar nu cu intenţii curative; cuţit
răsucit în rană, nu balsam! Nenorocirea
multora – convertită în fericit prilej de
exhibare gazetărească. Fără o analiză
temeinică, s-a recurs la exacerbarea voită
şi conştientă a pericolului, recurgând la
răstălmăcirea oricătei declaraţii oficiale
optimiste, încurajatoare, amendată prin
apel la „specialişti” pricepuţi la toate
agreaţi de postul de televiziune:
- Nu ar trebui să ne îngrijorăm?,
întreabă reporterul-prezentator.
- Nu! - răspunsul succint şi categoric al ministrului Economiei, demnitarul tranşând situaţia delicată, nu fără
a menţiona soluţiile de rezervă, inclusiv cea de avarie în cazul prelungirii şi
acutizării crizei.
- Nu vi se pare situaţia dificilă?, îl
abordează acelaşi teleast pe directorul
TRANSGAZ.
- Delicată, da, dar nu dificilă!, a ripostat interpelatul (acesta ar fi termenul
adecvat atitudinii ziaristului, nu cel de
interlocutor!), precizând că nu se poate
vorbi, în cazul României, de o criză. Iar
derularea evenimentelor a confirmat,
în această situaţie, punctual de vedere
exprimat de reprezentanţii autorităţilor
statului.
Şi mai categorică, o altă oficialitate
apelată, Irina Duică, director ELCEN,
sugerează prospectarea unor soluţii
practice în locul vorbăriei sterile:
- În loc să căutăm soluţii, noi stăm
să ne lamentăm!
- Cine se lamentează?, întreabă redactorul.

- Dumneavoastră, presa, introduceţi
această situaţie de panică!, a replicat doamna director, punând punct conversaţiei.7
Exemple ce atestă că starea de bine,
de confort, a acestor realizatori ai neoteleviziunii este nenorocirea semenilor,
catastrofa; gradul exponenţial ridicat al
nenorocirii le sporeşte direct proporţional
satisfacţia profesională.
Cu nonşalanţă, aceştia îşi asumă şi
funcţia de provocare, de panicare chiar,
ca veritabili manipulatori de conştiinţe şi
destine. Din porniri ecologice, un post local de televiziune se declara adânc îndurerat de soarta pomilor de Crăciun (de unică
folosinţă, e drept), ajuşi finalmente la
ghena de gunoi, după ce au fost devastaţi
codrii falnici. 4.000 de brazi tăiaţi numai
în judeţul Mureş în anul de graţie 2008!
Nu comentăm ce reprezintă cifra la cei
600.000 de locuitori ai judeţului, câţi le
revin pe cap şi cât se devastează, în scopuri
mult mai puţin solemne, din zecile de mii
de hectare ale pădurilor mureşene. Chiar
dacă, în principiu, raţionamentul pledoariei mediatice este rezonabil, construcţia
ideatică devine şubredă prin căutarea
argumentaţiei convingătoare, a susţinerii
dinafară, spre a conferi credibilitate mesajului. După lacrimile ecologice vărsate
din belşug de sensibila reporteriţă, se dă
cuvântul specialistului: „Nu e nicio nenorocire –susţine inginerul silvic -, aceştia
provin din rărituri. Ecologizarea pădurii
este necesară, chiar obligatorie!”8
Alt exemplu din acelaşi registru: câţiva actori de prim-plan ai scenei
româneşti sunt invitaţi în studiou să-şi
exprime punctual de vedere asupra unei
Ordonanţe de Guvern care obligă pensionarii să opteze între pensie şi salariu.
Se apasă pe buton, declanşându-se reacţii;
fireşte, toţi invitaţii critică – dar între limitele decenţei, argumentat, inclusiv în
registru ironic – măsura. Nesatisfăcut de
ilustrarea demersului său, conceput vehement şi provocator, intervine moderatorul
(Cosmin Prelipceanu): „Şi nu-mi vine să
cred că nu pregătiţi nicio măsură de protest, de revoltă!”. Vizat şi presat, Victor
Rebengiuc a replicat: „Prin UNITER,
avocaţii noştri vor căuta măsuri de contracarare a OG. Nu pot aştepta să se facă Boc
(premierul, iniţiatorul reglementării – n.
n.) deştept. Am 76 de ani!”
- Voi închide teatrul! – Mircea Diaconu, director al Teatrului „Nottara”.
- Atât?!, se miră prezentatorul.
- Atât.9
Alte replici, din acelaşi spectacol
existenţial, la provocarea reporterului:
- O să murim trişti! – Stela Popescu.
- Nu-i treba Guvernului să ne înveselească înainte de a muri! – Victor Rebengiuc.
- Vom cere să fim împuşcaţi în Piaţa
Victoriei (sediul Guvernului – n. n.) –
Stela Popescu.
- Eu nu vreau în Piaţa Victoriei! –
Victor Rebengiuc.
1.Hartley, John, Discursul ştirilor, Ed.
PLIROM, 1999, p. 122.
2. Lazăr, Mirela, Noua televiziune şi
jurnalismul de spectacol, Ed. POLIROM,
2008, p. 41.
3. Ibidem, p.
4. Vântu, Victor, Presa noastră, nr.
4/1980.
5. Emisiunea „Profesioniştii”, TVR 1, 3
ianuarie 2009, ora 22.
6. Realitatea TV, sâmbătă, 23 ian.
2009, ora 17.
7. Realitatea TV, 7 ian. 2009.
8. Realitatea TV Tîrgu-Mureş, 7 ian.
2009, ora 18,15.
9. Realitatea TV, 6 ian. 2009, ora
15,30.
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Evoluția criticii lui Nicolae Manolescu
de Anamaria RAITA
Critica românească actuală
cunoaște deja realizări și împliniri
suficient de concludente pentru
a se transforma la rândul ei, în
obiect de cercetare; ”simplul
comentariu de carte nu mai este
însă îdestulător în această direcție,
se simte nevoia unor portrete”.
Nicolae Manolescu consideră
că ”situația culturii române s-ar
particulariza, față de situația altor
culturi europene – prin aceea că
fiecare generație de cărturari se
simte hărăzită să așeze, ea , prima
piatră, cu alte cuvinte că fiecare
generație ar fi stăpânită de un pathos
al începutului absolut”. Nicolae
Manolescu nu ignoră posibilitatea
faptului că ”a crea e totuna cu
a introduce o ordine proprie în
ordinea existentă și marea creație
tinde să fie totdeauna un început; ea
nu poate fi nicio clipă definită prin
ceva anterior”.
”Dorința unui nou început
absolut”, constată în continuare
Manolescu, ”nu a fost însă
consecventă cu sine la niciun om de
cultură român; nimeni nu a izbutit
să facă pe de-a-ntregul abstracție
de orice prederminare, nimeni nu
e izbutit să costruiască, numai să
construiască, sustrăgându-se oricăror
referințe și comparații (fie ele de
natură polemică)”. N. Manolescu
pune această contradicție în primul
rând în seama lui Maiorescu, dar o
ia – în aceeași măsură – și asupra sa;
”dar să fie, oare, latura polemică,
referențială, a activității lui Nicolae
Manolescu atât de evidentă?”
Dintr-o mărturisire recentă, se
putea reține, dimpotrivă, ”o
condamnare formală a spiritului
polemic. Încă de la cele dintâi
gesturi publice ale sale, criticul s-a
mărginit, aproape fără excepție, la
a rosti afirmații, fără să se coboare
până la a și le și apăra (atunci când
ele erau contestate), sau măcar
până la a și le explica (atunci
când ele intrigau)”. Indiscutabil,
chiar dacă nu poate fi socotit cu
adevărat un ,,descălecător cultural”
, la Nicolae Manolescu predomină
totuși spiritul constructiv.
Lecturile infidele (volumul de
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galben de mesteacăn

debut al criticului) ”marchează o
primă etapă în gândirea sa, o etapă
să-i spunem impresionistă. Astfel,
termenul ce revine cu cea mai
mare frecvență, în comentariile
lui Nicolae Manolescu, este:
inefabilul. Or, inefabilul reprezintă,
după cum se știe, o categorie
a individului estetic, al operei
literare văzute în ceea ce are ea
unic. Criticul pare, de altminteri,
pe deplin conștient de accentul
preocupărilor sale: estetica poate
lua ca unică realitate a operei
structurile ei exterioare, pentru
că ea se referă la literatură, nu la
opera particulară”. N. Manolescu
nu își știe însă vreo înclinație spre
estetică, ci numai una spre critica
literară, după cum ne mărturisește,
indirect, prin motto-ul așezat
înaintea primelor cuvinte ale
Istoriei critice a literaturii române:
‹‹Nu car nici pietre, nici nisip,
nici var, nici apă – operații dealtfel
foarte utile. Sunt critic și nimic
mai mult, dar nici mai puțin decât
atât››. (E . Lovinescu).”1 În Pseudopostfața la Lecturi infidele, criticul
lămurește în bună măsură înțelesul
pe care îl conferă conceptului de
inefabil; anume, ”inefabilul este
însăși existența operei, pe care nu
ar trebui să o confundăm (cum,
din păcate, se mai întâmplă) cu
datel ei obiective. Orice operă ni se
relevă, prin urmare, ca o realitate
bi-valentă; ni se relevă, pe de o
parte , ca o structură, ca un obiect
iar, pe de altă parte, ca un proces,
ca o mișcare deschisă”.
Cu cel de al doilea volum:
Metamorfozele poeziei, gândirea
critică a lui Nicoale Manolescu
intră într-o fază nouă, caracterizată
printr-o ”depășire a limitelor
specifice
impresionismului
(preocuparea exclusivă pentru
unicitate
și
inanalizabil),
către un orizont al esențelor
generale”. Nerenunțând cu totul
la
procedeele
impresioniste,
Nicolae Manolescu ”își îndreaptă
căutările într-o direcție nouă,
cea a criticii pure”. Scriind
Metamorfozele poeziei, Nicolae
Manolescu ”nu a fost preocupat

Experienţă şi calificare
Profesiile din domeniul educaţiei şi al
formării au evoluat mult în ultimi ani şi cunosc
chiar şi astăzi schimbări care au provocat tensiuni
în rândul celor implicaţi Aceste tensiuni sunt
generate de faptul că în primul rând profesorii
sunt obligaţi să facă faţă unor elevi mai dificili,
mai exigenţi şi investiţi uneori de mai multe
drepturi decât obligaţii, ba mai mult să facă faţă
unei lipse de interes, la care se mai adaugă şi lipsa
de recunoştinţă. Acestea sunt probabil doar o
parte din tensiunile la care trebuie profesorul de
azi să reziste, însă întrebarea este dacă profesorul
este format să înfrunte aceste noi provocări.
Figura dascălului „atotputernic” cu care
am fost obişnuiţi până nu demult începe să
fie înlocuită de cea a dascălului „leadership”
deoarece competenţele emoţionale ale acestuia
devin adevărate competenţe profesionale în
contextul actual, răspunzând astfel la aşteptările
sociale. Acest lucru ne reaminteşte faptul că actul
educativ, departe de a fi unul pur cognitiv, este
înainte de toate unul social, unde intervine partea
emoţională.
El se va comporta la orele sale ca un model
de (auto) educaţie pentru elevii săi pentru ca
într-un anumit sens, profesorul devine un „coleg
de învăţare”, alături de elevii pe care (şi cu care)
îi educă. Trebuie demitizate prejudecăţile mai
vechi privind autocunoaşterea sau infailibilitatea
cognitivă a dascălilor. Cadrele didactice însele vor
„coborî” de pe soclurile pe care s-au aşezat, cu sau
fără voia lor, cu precauţie şi sinceritate, căutând
împreună cu elevii - soluţii, rezolvări, adevăruri
ca pentru prima dată sau chiar pentru prima dată.

atât să restituie caracteristicile
literare ale fiecărui volum de
poezie supus comentariului, și nici
personalitatea artistică a fiecărui
scriitor studiat, cât să organizeze
observațiile sale într-o meditație
asupra unui ,,gen literar”, asupra
Poeziei. În perspectivă istorică,
poezia a început întotdeauna prin
a exprima ceva , pentru ca apoi
să evolueze spre o autoexprimare,
spre un triumf al conștiinței
poeziei asupra poeziei. Ideea nu
este, desigur, foarte nouă; N.
Manolescu este însă obligat să o
încorporeze sistemului său critic”.
Cea de-a treia carte publicată de
Nicolae Manolescu, Contradicția
lui Maiorescu, continuă linia
inaugurată prin Metamorfozele
poeziei, în sensul că ”cercetarea
își propune să definească tot o
esență generală, de data aceasta
Critică”. Autorul și-a specificat,
de altfel, singur intențiile: ,,Dacă
am numit pe Maiorescu: ”criticul”,
este din acest motiv : revelându-l ca
personalitate unică și irepetabilă,
îl revelăm deopotrivă și ca esență
semnificativă. Căci de-ar fi fost
pur și simplu unic, atunci nu near fi atras luarea aminte și n-ar fi
devenit exemplar. Orice mare poet
ne vorbește, în același timp, ca o voce
nemaiauzită și ca vocea Poetului;
orice mare critic este el însuși și în
același timp, Criticul”.
Importanța literară a lui
Manolescu nu ar fi însă atât de
mare, dacă vocației critice nu i s-ar
adăuga o excepțională înzestrare
de scriitor. Expresia nu se definește
însă, la Nicolae Manolescu doar
prin sugestia poetică; ”este de-a
dreptul uimitoare valoarea pe care
o acordă cuvântului, ca unitate
plastică. Criticul este atent la
cele mai subtile modificări ale
formei cuvântului, modificări de
care se folosește pentru a pune
în evidență de regulă, opoziții
semnatice; efectele sunt de cea
mai bună calitate”. În lucrarea
sa: Poezie și critică, Victor Felea
spunea : ,,Și într-un caz și în
altul, poezia se întoarce asupra ei
însăși, nu comunică, ci se comunică;

			

Trebuie să avem iniţiativa de a ne etala adevărata
faţă (căci sinceritatea şi inocenţa pot cuceri) şi
curajul de a ne coborî singuri de pe soclul pe
care ni se pare că am fost fixaţi. Se ştie - de pildă
- că Sfântul Augustin, în calitate de pedagog,
recomanda învăţătorilor să facă din fiecare curs o
creaţie, o reîncepere a cunoaşterii alături de elevi,
căci „cu cât suntem mai uniţi sufleteşte cu elevii
noştri, cu atât şi nouă ni se prefac lucrurile vechi
în lucruri noi” (Constantin Cucoş, Pedagogie,
p.40-41).
Termenul „leadership” este un termen
împrumutat din limba engleză şi desemnează
capacitatea unui individ de a conduce alţi indivizi
sau organizaţii în scopul atingerii unor obiective.
Putem spune atunci că un leader este cineva
capabil să influenţeze, să ghideze şi să favorizeze
schimbul şi angajarea activă a actanţilor pe care îi
are în subordine folosindu-se de carismă, viziune,
motivaţie, stimulare intelectuală şi consideraţia
individualizată.
A te cunoaşte, a-ţi stăpâni emoţiile, a le
înţelege celorlalţi emoţiile sunt competenţele pe
care oricare dascăl ar trebui să le aibă, competenţe
care facilitează menţinerea unui climat propice
muncii, ameliorează tensiunile de care vorbeam
mai devreme şi încurajează performanţa.De fapt
dascălul ştie pe lângă a fi un bun exemplu pentru
ceilalţi, să fie orientat către succes şi să aibă spirit
de iniţiativă.
Încă din anul 1976 Carl Rogers în articolul
Liberte pour apprendre preconiza că viitorul model
de dascăl va fi unul care va şti să combine într-o
manieră armonioasă cunoştinţele profesionale

Manolescu descoperă poezia ca
impas, nu scrie pentru a se exprima,
ci tocmai pentru că nu se poate
exprima”2.
”Penultima carte publicată de
Manolescu: Teme, este superioară,
tuturor celorlalte cărți ale sale. Se
observă, întâi de toate, o concepție
literară mai mult echilibrată,
astfel încât criticul ne prezintă și
reversul acestui punct de vedere.
Ceea ce contează acum nu este
doar individualitatea estetică a
lucrurilor, ci și lumea ca totalitate.
Nicolae Manolescu nu mai admite
distincția tradițională dintre sfera
poeziei și aceea a științei (cu alte
cuvinte, că poezia ar fi sensibilitate
la unic, știința, reflecție asupra
generalului)”. Dimpotrivă, afirmă
criticul în Aparente paradoxuri
despre poezie: ,,și botanistul și poetul
caută esențe; în consecință, lirismul
nu vrea să spună exprimarea unui
spirit particular al lucrului, ci o
echilibrare a Spiritului general, ținut
prizonier în el. Privirea poetului nu
sfărâmă, deci unitatea lumii, izolând
lucrurile în trăsături ce nu se repetă;
dimpotrivă, ea tinde mereu să refacă
marele Tot, să integreze lucrurile în
serii, stabilind analogii”. Cele două
definiții ale poeziei se îmbină și
se completează, în concepția lui
Nicolae Manolescu. ”Literatura
se naște la intersecția acestor două
contrarii, în punctul în care sfera
,,inefabilului” se întâlnește cu sfera
lumii în totalitatea ei”3.
Cu toate aceastea, ”interogarea
textului lui Nicolae Manolescu
e vizibil de altă natură decât
aceea a înaintaşilor săi, ea tinde
a exclude pe critic în calitate de
parte emotivă , în favoarea unui
statut de rece observator de relee şi
conexiuni”4.
1. Felea, Victor, Poezie şi critică,
Editura Dacia, Cluj, 1971
2. Manolescu, Nicolae, Istoria
critică a literaturii române, Editura
Paralela 45, București, 2008
3. Petrescu, Liviu, Scriitori români
şi străini , Editura Dacia, Cluj, 1973
4. Regman, Cornel, Explorări
în actualitatea imediată, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1978

de Elena Monica BACIU
cu aptitudinile emoţionale, acestora adăugând
şi competenţele comunicative. Deoarece este
absolut obligatoriu ca profesorul să ştie cum să
faciliteze comunicarea, fără care nici profesorul
nici materia de predat nu are nici o şansă să-şi
atingă scopurile şi performanţele. Aceste atitudini
pedagogice ale educatorului (deschiderea spre
comunicare, dorinţa de a înţelege şi de a se face
înţeles) fac trimitere la competenţele sociale
emoţionale. Sunt de asemenea competenţe care se
regăsesc în profilul leadership şi pe care profesorul
de azi le poate folosi cu succes în actul educativ
pentru a face faţă aşteptărilor sociale, lipsa lor
ducând până la diminuarea performanţelor.
Prezenţa lor pe de altă parte duce la creşterea
motivaţiei, a interesului pentru materia predată,
încurajând reuşita şcolara.
În concluzie, se poate spune că aceste
competenţe emoţionale, sunt competenţe
cheie ce permit indivizilor să ia parte activ la
multiple contexte şi domenii sociale, contribuind
la reuşita vieţii lor şi la buna funcţionare a
societăţi, competenţe pe care dascălii trebuie să
le dobândească şi să le transmită şi elevilor lor
pentru a face faţă exigenţelor societăţii moderne.
Bibliografie
1) Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ curs
masterat, an I, SNSPA, „Sociologia profesiilor”,
Bucureşti, 2005-2006
2) Rogers C, „Liberte pour apprendre” editura
Dunod, Paris, 1976
3)Constantin Cucoş, „Pedagogie”, editura
Polirom, Iaşi, 1996

vântul e câine lătrând la ciobani
plouă a toamnă pe case arcuș
seri se coboară în porți de brâncuși
iar nopți povestesc la foc de țigani
beat un mesteacăn hotar de pustiu
își clatină umbra până la cer
scuipă în sân și-nflorește becher
galbene frunze-n amurg de scatiu
galbene inimi de cântec de cuc
rouă s-aștern peste ochiuri de glod
ultimii fluturi din brațu-i schilod
picură ceară pe-al verdelui muc
trist își apleacă plin de secară
spre cer un pământ de lacrimi ce cad
galbene aripi din visu-i de brad
nori spre omăt îi plouă o scară
rănile-i ude albe și goale
cad zgribulite târșuri spre stele
cuiburi de cer albastre pingele
curg primăveri în sloiuri spre poale
vântul e câine arcuș de țigani
plouă a toamnă lătrând la ciobani ...

se mai veni
se mai veni o bătrânețe
picură-ncet toamna-n pupile
iar un amurg stinge cu zile
doru-mi flămând cerșind în bețe
aș vrea să nu-ți mai fiu o mare
căzută în genunchi pe-o plajă
unde un cer de doi ochi strajă
se sparge-n valuri de uitare
flutur albastru ți-am fost zbor
ce tigru inima-ți albastră
prelins sahară de fereastră
mi-a rupt o viață-n spini de dor
rămas uitat cerșind în bețe
mă tot agăț de o durere
un vârf de dor ea ți-ar mai cere
dar mai veni o bătrânețe...
într-un amurg ce mai sunt zile
toamna-i cenușă în pupile

copaci fără cuvinte
mi-au desfrunzit cuvinte
sub picăturile de lună
am niște ploi nisip de-o dună
și înc-o toamnă drept arvună
de-aminte
urc prin mine copacii
vâslindu-i din vreme de cioară
să-și caute scorburi că doară
prin frunze am ierni de lioară
și macii

cămile
între mine
și tine
au albit oasele amintirilor
timpul
a mai îmbătrânit cu o iubire
iar nisipul
și-a mutat o mare mai aproape
doar cămilele
cu mătasea buzelor tale
uscate
încă mai izvorăsc la marginea
ochiului

CENACLU / PROZĂ SCURTĂ
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Nelu MĂRGINEAN:

Despre inteligenţă ca rană
de Călin PINTEA
Frumuseţea este o conspiraţie împotriva oamenilor obişnuiţi. La fel
şi inteligenţa. Dar piedestalul pe care se află aceasta, este lovit ritmic de
frunţile celor care îi contestă utilitatea. Inteligenţa este ofensatoare, nu
rareori trufaşă şi niciodată discretă. Militează împotriva egalităţii între
mase prin însăşi esenţa ei. Deşi înveşmântată în culori pale, bolnăvicioase,
iese în evidenţă întocmai ca igrasia: la început timid, apoi, samavolnic, infestând plenar cu prezenţa şi provocând din ce în ce mai multe
suferinţe, îndeobşte proprietarilor contaminaţi de bacilul lecturii. Nu este
recomandabil să te măsori cu ea, ar însemna să cobori prea mult ştacheta.
Intoleranţa ei faţă de mediocritate, bâjbâie printr-un noian de incertitudini şi întrebări fără răspuns, care coboară irefutabil speranţa de viaţă,
conferind o insecuritate alarmantă tuturor celor care sensibili, se nevoiesc
între Scylla televizorului şi Caribda frigiderului. Totuşi, slavă Cerului, prin
esenţa lor oamenii inteligenţi nu sunt atât de periculoşi precum se spune.
Preocupările lor bizare, adoima altor infirmitaţi, sunt nocive dar nu şi
contagioase. Lectura excesivă, extenuantă şi perversă, o fi mucilaginoasă
dar nu şi malignă. Cei care îşi dau seama de inutilitatea ei pot trăi liniştiţi,
fără frica unei potenţiale invazii. Dar oricum şi societatea ar trebui să se
sesizeze din oficiu si să reacţioneze ca un organ viu, ca un arici spre exemplu. Pentru că oricât ar părea de ciudat, lectura îndeamnă mai devreme sau
mai târziu la segregare. Şi nu e deloc în spiritul epocii, ca o minoritate cu
valenţe aşa-zis intelectuale, să se disocieze de tendinţa sănătoasă de masă.
Îndepărtându-se voit de certitudini, aceşti indivizi ciudaţi, par a-şi
irosi viaţa într-o căutare futilă a ceva iluzoriu, în fapt un mod inutil de
a răscumpăra candoarea din prizonieratul himerelor de peste zi, neştiind
dacă pentru ei dimineţile ce vor urma, vor fi reflexe fade sau tot atâtea
reinventări ale surâsului.
Pe de altă parte, este neîndoielnic tardiv ca această cohortă belicoasă,
să-şi tot justifice existenţa abuzând de termeni elitişti, neînţeleşi de nimeni, rezonând inutil cu absurdul din lumea romanelor lui Kafka,
vârându-se cu de-a sila în viaţa celor mulţi, importanţi, dar vitregiţi de
convulsiile istoriei. Oricât de insidios şi sălbatec ar încerca să agreseze cu
prezenţa, ireductibil ei rămân frământaţi de întrebări, pe când marea masă
gestionează întotdeauna răspunsurile, ca un semn cert că justiţia divină
încă funcţionează.
Un aspect care i-a preocupat pe mulţi a fost dacă inteligenţa se transmite genetic, precum talasemia de exepmlu, epidermoliza buloasă sau alte
boli ereditare. Din fericire, ultimele descoperiri ale oamenilor de ştiinţă
ne-au liniştit definitiv: suntem complet în afara acestui mare pericol. Şi
nici competenţa nu produce dependenţă. Eventual decadenţă.
Providenţial, omul nou îşi produce singur sau linge de la alţii, anticorpii de care are nevoie pentru a se apăra de influenţele ,,intelighenţiilor”
imunde. Oamenii cu adevărat vii, se organizează instinctiv în tabere de
rezistenţă cum ar fi berăriile sau saloanele de cosmetică, unde absolut organic se manifestă plenar împortriva invaziei.
Se mai poate observa cu uşurinţă faptul că oamenii inteligenţi sunt
trişti, chiar atunci când sunt veseli, şi niciodată nu îşi pot manifesta pe
deplin bucuria. În cazul creaţiei, ideea se întrupează în formă. În cazul
lor, ideea prea mult analizată şi fragmentată moare latent, lăsând în urmă
doar impotenţa de a rămâne în umbră. Timizi şi delicaţi, deci vulnerabili,
distincţia lor este de structură, în totală discordanţă cu vremurile moderne pe care le trăim din plin cu toţii. Decât o existenţă cenuşie, agresată
samavolnic de constrângeri desuete ca onoare, castitate, sinceritate sau
recunoştinţă, mai bine traiul viu, lipsit de prejudecăţi şi inhibiţii, pentru
că, nu-i aşa, trăim cu toţii în zodia inexorabilului păcat originar de la
facerea lumii. De ce să gândeşti complicat, când poţi ofta simplu? De
ce să fii selectiv, când îţi poţi permite totul?.... De ce să alegi, când poţi
culege?.... De ce biblioteci şi dogme?.... De ce simfonii şi poezie?.... De ce
dragoste?.... De ce viaţă?........

De dorul tău...
de Simona Rad

Asociaţia Culturală Actus Dramatikus

Pe cerul albastru şi senin
Norii se perindă,
Pe lacul cristalin
Se văd ca în oglindă.
Ei trec cum trece timpul
Când suntem împreună
Căci crezi c-a fost o clipă
Ceea ce-a durat o lună.
Şi apa nu e tristă,
Că ei tot vin şi pleacă
Ea plânge doar o dată,
Când deloc nu se-arată.

Aşa sunt şi eu când tu pleci
Mă-nec în lacrimile reci
Ce curg şiroi pe trupul meu
Care suport-absenţa ta cu greu.
Când lumina lunii înfloreşte,
Apa suspină căci norii au pierit
Dar sta cu speranţa şi priveşte
Aşteptând să revină, dinspre răsărit.

Poveştile lui Buna Anica (V)
- Pământului dacă-i dai ce-i a lui şi dacă-l lucri cu
dragoste, îţi dă şi el ţie, îţi dă chiar mai mult de cât îţi trebe,
aşa ca să poţi să dai şi ălora care-s neputincioşi şi săraci, nu
şi la leneşi… Că dacă păsările cerului nici nu ară, nici nu
seamănă şi pintru aia mâncă pe săturate, îi numa’ pintru
că-s păsările cerului… Dar leneşii-s mai degrabă un fel de
mucegai fără rost în lume şi care, dacă-l laşi să prindă putere, se-ntinde dup’aia ca o pecingine şi greu o mai scoţi la
capăt cu el. Astea-s vorbele lui moşu’ lu’ mama mea, adică
străbunicu’ meu cum ar veni - Dumnezo să-l hodinească!
Era om cu stare aici în sat… De-aia le şi ziceau celor care-au
urmat în neamu’ lui “de-a Găzdacului”… Că era găzdăcoi
mare, avea mai mult de patruzăci de iugăre de pământ şi
zece-douăsprăzece perechi de boi… Boi mari, ungureşti,
cu coarne sure şi răsucite. Lumea vorovea c-ar fi găsit el o
comoară pe vremea când era cătană la-mpăratu’… Că asta-i
drept c-o fost cătană şi c-o ajuns să fie staja-meşter în armia
împăratului. Că s-o luptat pintru fala împăratului nu ştiu
unde pi la capătu’ pământului la Koniggratz sau la Câne
Creţ cum zicea lumea şi asta-i drept… Dar c-o găsit vo
comoară, nu pre-mi vine-a crede. Mai degrabă cred c-o fost
harnic şi cumpătat şi poate-o avut şi o ţâră de noroc… Că şi
norocu-i bine să-l mai ai măcar din când în când.
- Da’ Bună Anica… şi părinţii dumitale au fost găzdăcoi?
- Nu dragu’ bunii… n-o fost. O fost aşa, mai de mijloc. Aveau vreo cinci-şase iugăre, din care două erau de la
reforma agrara de după Unirea cea Mare. Că tata o luptat
în război, o fost pe fruntu’ din Galiţia, pe unde mama Sfântului o fi şi aia… Ş-o luat-o pe mama mai numa’ cu cămaşa
de pe ea, măcar că era “de-a Găzdacului”. Mama n-o adus
zestre decât un iugăr amărât şi-o viţea de o jumătate de an.
Hai că v-oi spune cum o fost tătă povestea că de-amu ştiu
că dac-am început-o trebe s-o şi gat, zicea Buna Anica cu
zâmbetul ei şugubăţ în colţul gurii. Şi-a aţintit vreme de
câteva secunde bune privirea în pământul reavăn, proaspăt
căpălit (că la căpălitul de-a doilea la cucuruz eram când ne
povestea toate astea). S-a uitat apoi luuung peste câmpurile
înverzite aflate de cealaltă parte a Râtului Văii, către Scurta,
locul unde a copilărit ea.
- Voi ştiţi casa lu’ Nănaşu-bătrânu’… Aia o fost casa
lu’ buna mea, mama mamii mele… În casa aia s-o născut
mama şi tăţi ăilalţi patru fraţi a ei. Şi buna era fată de-a
lui Vasâlie Murăşanu sau Vasâlie Găzdacu’ cum îi ziceau cu
ciudă mulţi din sat… Ş-o căpătat zestre bună de la tată-so,
vreo paişpe iugăre de pământ bun că avea din născare rujă
pe obraz.
- Ce-i aia rujă pe obraz Bună Anica?
- Păi îi o pată roşie pe piele şi a lui buna era mare,
aproape cât tăt obrazu’ stâng. Ş-aşa era atunci… dacă erai
fată şi aveai vreo hibă, cu greu te măritai. O luat-o moşu,
Darie Naşca din Sîncetru… Zâce că era ficior fain moşu
Darie, da’ era sărac. Iară buna, pi lângă că era cam leneşă
şi-i mai plăcea şi păhăruţu’, îl temea rău pe moşu, adică era
geloasă, cum zâceţi voi amu, măcar că n-avea de ce, din câte
ne povestea şi nouă mama. Şi moşu Darie era harnic, da’

încet-încet o început şi el să beie şi-or început să vândă din
pământ, azi un sfert de iugăr, mâine o jumătate şi numa’
c-o-nceput să să tot micescă averea. O ajuns până la urmă
c-o vândut şi ultimu’ loc de pământ cu casă cu tot. Asta era
prin 1905. Mama avea pe atunci cinci ani, că era născută
din 1900. Şi plângea săraca prin dosu’ căsii c-o vândut
mama-tână casa (aşa-i spuneam noi la buna, mama-tână).
Şi mama-tână cică-i zicea: “Taci tu proastă şi nu mai plânge
că n-a fi rău că merem la Şamşud şi ne băgăm jeleri la grofu’
Zsombary… Şi tat-to să bagă hăitaş şi să vezi ce bine o să
fie…” Amu, rău n-o fost da’ nici chiar aşa de bine cum zicea
mama-tână… Că pita câştigată printră străini nu-i aşa de
dulce ca aia de-acasă, oricât de uşor ai câştiga-o… Ş-apăi
slugi o stat pi la Zsombary până la Unirea cea Mare cu ţara.
S-o făcut atunci rebeliune, io nu ştiu ce-i aia, da’ bag sama
era un fel de răscoală… Că cica grofu’ cu familia lui or fugit noaptea la Târgu-Murăşului şi s-or dus mai numa’ cu
ce-aveau pe ei. Ş-apăi oamenii săraci îs şi proşti că cică o
prădălit tătă casa grofului şi, zicea mama, scoteau din budâi
cu hârleţu’ brânza… Şi după ce s-o mai aşăzat lucrurile so-ntors grofu’ cu familia înapoi. Şi, zâcea mama, că grofu’,
care era un om bun la suflet, când o văzut ce prădăluşag
s-o făcut, aşa de tare s-o supărat că i-o crepat inima-n el
ş-o şi murit pe loc. Ş-apăi dup-aia, când s-o făcut reforma
agrară, o căpătat şi moşu cu mama-tână o ţâră de pământ şi
s-or mutat înapoi în sat. Mama era de-amu fată de măritat
şi l-o-ntâlnit pe tica (aşa-i ziceam noi la tata) la o mătuşă
de-a ei, soră cu moşu Darie, mătuşă care-i era maştie la tica,
adică mamă vitregă. Tica era atunci venit din armată şi de
pe frunt, cu urlap de lasare la vatră în jebul de la cobat…
- Bună Anica, tu ce limbă vorbeşti acolo că noi nunţelegem nimica…
- Mă gândeam eu că nu-nţelegeţi şi chiar de-aia am zâs
aşa ca să văd ce zâceţi, râdea Buna Anica. Păi mă copii, urlapu’ era ordin scris pe hârtie de la stăpânire… jebu-i buzunar,
da’ asta cred că o ştiţi… iară cobatu’ îi haina aia cu bumbi
care se poartă peste cămaşă şi peste sfeter. No… hai să ne
ridicăm să mai dăm o ţâră cu sapa că ni, îi cinci ceasu’ că
trece trenu’. Lasă că poveştile astea cu lumea care era atuncea
vi le-oi spune io şi dealdată… O să vă povestesc io odată
cum era lumea când am făcut şi io ochi în lumea asta mare,
care-i când faină când şoadă, de care când nu mai poţi de
dragul ei, când nu mai vrei s-o vezi în ochi… C-aşa-i lumea.
Buna Anica spunea astea în timp ce-şi curăţa sapa cu
o lopăţică mică de fier făcută dintr-o lingură veche… Şi-o
curăţa ca să “umble” mai bine-n pământ, cum spunea ea.
Noi îi urmam exemplul şi ne luam în urma ei fiecare rândul de cucuruz în primire. Căpăleam cu grjă prin cucuruzu’
până aproape-n brâu, dar cu gândul departe în timp, departe-n urmă, prin vălmăşagul de străbuni, demult răposaţi
întru Domnu’… Străbunii din care ne tragem seva şi numele… Un nume de început, un fel de Adam pentru noi,
numele lui Vasâlie a Găzdacului… Vasâlie care-a fost strajameşter în armata împăratului şi care-a luptat pentru împărat
la…Câne Creţ.

Debutul în proză al unui talentat poet
de Ioan VASIU
Poetul Ioan Barb, autor al unor
volume de versuri bine primite de
critica literară, dar şi de iubitorii
de literatură, s-a impus în ultimii
ani tot mai mult, fiind apreciat ca
unul dintre cei mai talentaţi scriitori
din judeţul Hunedoara. Prezenţa
numelui său în paginile unor prestigioase reviste literare din ţară, şi
nu în ultimul rând bunele referinţe
şi cronici referitoare la volumele pe
care le-a tipărit, semnate de reputaţi
şi importanţi critici literari, au făcut
posibilă intrarea sa triumfală în Uniunea Scriitorilor.
Surprinzător, poetul Ioan Barb
a debutat recent în proză, lansânduşi la Deva un minunat volum intitulat „Oraşul scufundat“, care
înmănunchează unsprezece povestiri,
una mai captivantă decât cealaltă.
Puse cap la cap, povestirile reuşesc să
creeze în mintea cititorului imaginea
unui oraş „scufundat“ în problemele-i cotidiene.

Dar eu măcar mai am şi nopţi
senine
Când sunt în braţele tale calde
Altele însă le trec cu suspine
Şi dorul tău mă arde.

www.cnslrfratia-ms.ro

Bun mânuitor al condeiului, ajutat probabil şi de practica dobândită
în gazetărie, tânărul autor reuşeşte
să caligrafieze profilul unor oameni
deosebiţi şi să descrie întâmplări în
stare să impresioneze, uneori până
la lacrimi. „Femeia avea o lumină
blândă în ochiul sănătos...A privit
spre curtea casei, dar n-a intrat. A
trecut mai departe, aşa cum trece un
vis prin lumea nevăzută, în nopţile
când somnul vine târziu.“ (din
povestirea „La numărul 99 nu mai
locuiesc oameni“). Nu puţine fraze
din povestirile lui Ioan Barb lasă
impresia că sunt desprinse dintrun jurnal intim al autorului, atent
şi receptiv la tot ce se întâmplă în
juru-i. Amintirile, de cele mai multe
ori triste, sunt „puse pe tavă“ în faţa
cititorului, având o „încărcătură“
metaforică ce trădează poetul din
spatele povestitorului. Chiar şi în
unele titluri ale povestirilor, incluse
în acest volum, întâlnim metafore
memorabile: „Pentru învinşi nu
este loc între îngeri“, „Neînţelesul

www.reea.net

joc al rătăcirii“, „În spatele regretelor e veşnic toamnă“ sau „Cea mai
frumoasă zi de după viaţă“.
Aş putea spune, fără teama unei
greşeli, că în toate povestirile sale
Ioan Barb nu se îndepărtează prea
mult de poezie. Naraţiunile curg
lin pe alocuri sau vijelioase uneori,
asemeni unui pârâiaş de munte ce
se rostogoleşte, nerăbdător, spre un
râu învolburat, pregătit să-l „înghită“
undeva mai la vale.
Subscriu la menţiunea pe care
binecunoscutul critic literar Silviu
Guga o face, pe ultima copertă a
acestui volum: „Prozatorul Ioan
Barb scrie istoria unor oameni
dintr-un spaţiu de care e îndrăgostit
şi căruia îi legiferează intrarea în
literatură. Un spaţiu geografic aflat
pe malurile Streiului, la intrarea în
Ţara Haţegului. Un spaţiu, odată
intrat în literatură, poate să fie de
oriunde. Acest lucru pare să ne
spună volumul „Oraşul scufundat“.

www.litart.ro
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Desenele în colivie ale
Ancăi Blaga
de Cornelia TOŞA

de Mana BUCUR

Anca Blaga desenează în colivie, cu mult har şi bun-simţ. Desenele ei, ipostazieri ale eului liric, surprind cititorul prin tonalitatea modernă, fără, însă, să
nege tradiţia.
Dacă te afli în colivie (şi autoarea se află!) înseamnă că ai reuşit să treci de la
limitele realului spre imaginarul poetic.
Colivia, ca spaţiu restrâns, e un “turn de fildeş” nu numai potrivit, dar chiar
ideal pentru creaţie. Suntem oneşti, mult mai sensibili în spaţiile acestea restrânse,
unde e loc doar pentru singurătate. În singurătate, poeta desenează prin cuvinte
şi scrie prin desene.
În Colivii ne(împodobite), sufletul aşteaptă cântec de înger, se purifică:
“Plânsul cathartic nu mă ştie -/ eu râd doar în hohote sparte,/ că nu am hartă în
moarte/ şi nimeni/ nu-mi duce crucea în spate”. Prin “Catharsis”, sufletul poetei
se eliberează: “nimic mai pur/ din colivii eliberat...”.
Colivia nu-i este încă “împodobită”, “aurită”. E timp “de sărutat fiu” şi “ de
luat de mână, mama.”
Poeta se află cu volumul Desene în colivie, la debut (Casa de Editură Mureş,
2012), dar aşa cum observă Bogdan Raţiu, în prefaţă, “desenele - cortegii de
imagini” deschid perspectiva “spre un ulterior volum”.
În Autoportret, autoarea se desenează pentru cititor: “Colbul orei îşi presară/
firele pe patul nopţii./ Cine ghemul îl destramă/ îngânând vuietul bolţii?/ Cine
lacrima-şi lipeşte/ De-ale humei răni promiscue?/ Cine peste prag păşeşte/ Cu
ochii topiţi în vise?/ Colivii - suflete ninse/ şi ninsori în gratii prinse...”.
Imaginea ghemului de cuvinte-fire este proiectată într-o oră a tăcerii,
a nopţii, când sufletul se lasă nins de cuvinte. În Destin se împletesc fire de
credinţă, de iubire şi poate chiar fire gândite şi “dincolo” pentru că, Anca Blaga
dispune de timp, chiar “vinde timp.../ Hei, ia şi tu un braţ de ore.../ Hei, luaţi şi
voi/ o jumătate de nemurire./ Vând tinereţe/ Cumpăr fericire...” (Troc)
Într-o astfel de stare, autoarea volumului “poartă” şi păcatele altora, având
ca frate pe Sisif (Sisif).
Timpul, pentru poeta aflată între “eter” şi “humă”, este un “labirint al clipei”: “Piatră şi lege/ salt angogic şi apoi cădere/ în labirintul clipei...” (Doar
omul); “Ceea ce tu citeşti nu e o simplă poezie,/ e hoinăreala zborului meu
noscturn./ Şi nu e scrisă în cuvinte - este vie,/ este amprenta clipei (s. ns.) de
acum” (Amprentă). Indicii temporali sunt “între Paşte şi Crăciun”, “în Nopţi de
Sânzâiene” dar şi “illo tempore”, “timp promis”, “timp stins”, timp zidit: “zideşte
timpul în timp/ şi se va naşte-un metatimp” (Pact). Există şi un timp al iubirii în
care se culeg “ciorchini de himere” şi “crâmpeie de plăcere” (Timpul iubirii). În
aceste clipe, ore, amurguri, nopţi (ore nocturne), dimineţi, toamne, Anca Blaga
desenează cu cerneală dintr-un ochi viu: “... atât de viu/ Din ochiul lui albastru/
cerneală am furat/ şi-am învăţat să scriu” (Atât de viu).
Despre rezistenţa în timp a acestor poeme aminteşte consilierul editorial,
poetul Eugeniu Nistor: “Speranţa noastră este ca aceste “înscrisuri” - pe care
tânăra poetă le numeşte “desene” şi pe care le recunoaştem ca ţâşnind din magia
unui suflet liric - să fie cel puţin la fel de profunde şi de durabile ca petroglifele
şi uluitoarele inscripţii ale antichităţii, cele care au rezistat atâta amar de vreme
între zidurile încă pline de mistere, ale acestei lumi, şi sunt izvoarele noastre de
înţelepciune, de frumuseţe şi de umanism”.
Coperta şi ilustraţiile sunt excepţional realizate purtând semnătura lui Petre
Căpriţă, membru al Uniunii Artiştilor Plastici.

Cu câteva zile în urmă mai precis miercuri 12 iunie
am vernisat expoziţia retrospectivă de pictură şi grafică
MOLNÁR DÉNES. Expoziţia face parte dintr-un şir de
acţiuni culturale retrospective sau comemorative şi le voi
enumera: a pictorului Siklodi Tibor, a pictorului şi graficianului Nagy Pal - expoziţie în derulare în galeria de artă a
muzeului judeţean din cetate; a sculptorului Izsak Marton
la 100 de ani de la naştere ce se poate vizita în zilele acestea
la casa Bernady, toţi artişti mureşeni de marcă.
Molnár Dénes este un artist important pentru lumea
artelor mureşene, din păcate s-a stins la vârsta de 53 de ani,
vârstă la care mai avea multe de spus şi realizat.
Mulţi membri ai UAPR i-au fost colegi de liceu, de

facultate şi de filială păstrându-i amintiri frumoase, căci
a fost un coleg şi prieten deosebit. Ca artist, spre avantajul nostru, al celor care beneficiem de opera sa, a fost
extrem de productiv, pe lângă grafica inconfundabilă a
pictat şi multe tablouri, câteva din ele putând fi admirate
în expoziţia de care puteţi beneficia până la data de 23
iunie. Expoziţia este rodul strădaniilor celor doi curatori,
moştenitorii artistului respectiv fiicei Krisztina şi fiului
Dénes care la rândul lor continuă tradiţia meseriei de artist începută de tatăl lor.
Vă invit aşadar să petreceţi câteva clipe în galeria de
artă în compania picturilor şi gravurilor lui Molnár Dénes fiindcă este bine să ne aducem aminte, aceasta-i şi
moştenirea noastră.

Un ecou al alegerii lui Lucian Blaga în forul academic al României
de Alexandru CIUBÎCĂ
După aproape două decenii
de activitate culturală și literară,
concretizată în remarcabilele și remarcatele – de către contemporani
– volume de poezie, de teatru și
de eseuri filosofice, personalitatea
lui Lucian Blaga se impunea tot
mai mult conștiințelor intelectuale
și publice ale acelui moment. Nu
este, așadar, de mirare că în ședința
generală a Academiei Române din 26
mai 1936, lingvistul Sextil Pușcario
îl definește drept „cel mai necontestat reprezentant al generației sale” și
înaintează propunerea primirii sale
în rândul „nemuritorilor”. Peste
două zile, în urma a trei tururi de
scrutin, poetul din Lancrăm va fi declarat ales cu 22 de voturi pentru din
cele 26 exprimate.
Peste mai bine de un an, în ședința
generală a Academiei din 5 iunie
1937, prezidată de Al. Lapedatu,
Lucian Blaga a rostit discursul de
recepție intitulat Elogiul satului românesc, urmat de discursul de răspuns
al filosofului Ion Petrovici. În mod
excepțional, la această ședință a par-

ticipat și M. S. Regele Carol al II-lea
care, în intervenția sa, a afirmat: „Și
salutându-te pe tine, Lucian Blaga, salut literații de astăzi ai țării mele, care,
chiar dacă își permit uneori liniște în
arta lor, sunt o generație de scriitori
plini de talent”.
În perioada interbelică se trecuse
„La o lărgire a cadrelor academice,
lărgire cerută [...] de sporul spiritual
al țării.” Deoarece fusese „ales fără
înaintaș”, Lucian Blaga, „potrivit
obiceiului statornicit”, va face totuși
elogiul unei prezențe nemuritoare
pe care o definește „fără de nume”,
și care „e raspândită în spațiul din
preajma noastră, cât ține întinderea
împărătească a țării”, care era satul
românesc tradițional.
Alegerea la Academia Română a lui
Lucian Blaga a fost salutată entuziast
de cea mai mare parte a presei literare
a vremii. Excepție nu a făcut nici revista „Gândirea”, în coloanele căreia,
într-un mod constant, de peste un
deceniu, erau găzduite poemele sale
sau fragmentele cu caracter eseistic.
Această recunoaștere națională a va-

lorii creației blagiene va fi semnalată
și într-un articol al mentorului revistei, Nichifor Crainic, pe care îl
reproducem în continuare în mod
integral:
„Academicianul nostru nu e prea
tânăr și nici bătrân. La vârsta de 42 de
ani, Lucian Blaga are o considerabilă
operă poetică, una tot atât de mare
de dramaturg și alta filosofică, ce
amenință să le covârșească pe celelalte. Fecund ca niciun alt scriitor,
substanțial și adânc în tot ce scrie totuș,
el nu e nici la jumătate din ceeace vrea
să dea liricei, teatrului și filosofiei
românești. Recunoașterea academică
îl surprinde „pe șantier”, cum s-ar
exprima inginerii și, fără îndoială,
ea nu va tulbura întru nimic mersul
măsurătorilor în insondabilul sufletului etnic, cu care ne-a obișnuit Lucian
Blaga.
Însuși discursul său de recepție,
atacând tema satului natal, nu e în
fond decât o concentrare aplicată,
localizată, a modului său de a gândi.
Spiritul satului nu e, desigur, un ideal
al culturii românești, dar e un minereu

prețios, ale cărui elemente purificate
vor sluji de bază unei autentice culturi
naționale. Definindu-l în opoziție cu
orașul, Lucian Blaga îl cunoaște intuitiv prin simbioza firească și spontană
a copilăriei cu satul. Adică așa cum
îl cunosc în majoritatea lor cărturarii
acestei țări. Mai fiecare dintre noi
purtăm în străfundul amintirii satul
natal cu prodigiosul lui spirit metafizic. Cultura inaderentă a orașului
ni-l alungă în adânc până în negura
uitării și procesul acesta e unul de
înstrăinare a noastră de noi înșine și de
pierdere a identității.
Noul academician însă, în discursul său de reflecțiuni adânci, suflate cu
poleiul poesiei, se mărturisește identic cu sine însuș și cu satul pe care îl
poartă în sânge. Confesiunea lui de
credință în sufletul satului e confesiunea de credință în esența autentică a
românismului, – o confesiune în care
directivele acestei reviste se recunosc în
întregime. Minereul sufletesc al satului
transfigurat și lămurit în aur pe planul
superior al creației culturale, – iată un
punct cardinal din doctrina Gândirii.

Sântem fericiți că Lucian Blaga, care a
dat glas metafizic acestei idei în cartea
sa Spațiul Mioritic o consacră a doua
oară sub cupola Academiei.
Elogiul magistral al satului ca entitate spirituală este totdeodată elogiul
duhului autohton.
Să nădăjduim că locul de prestigiu de
unde a fost rostit acest adevăr – pe care
Vasile Băncilă l-a desvoltat atât de copios și de interesant în studiul închinat
lui Blaga și publicat în revista Gând
românesc, - va avea darul să redeștepte
în sufletul cărturarilor noștri satul
disprețuit și uitat al copilăriei.
Nichifor Crainic”
Note:
1. Popa, Mircea, Lucian Blaga și contemporanii săi, Editura Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2007, p. 178-179.
2. Lucian Blaga, Elogiul satului românesc
[fragmente], în Lucian Blaga, Studiu,
antologie, tabel cronologic și bibliografie
de Emil Vasilescu, Editura „Eminescu”,
Colecția „Biblioteca critică”, București,
1981, p.42-43.
3. „Gândirea”, Anul XVII - Nr. 6, Iunie
1937, p.311.
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O CARTE, DINTR-O SERIE, DESPRE CARE AR TREBUI SĂ SE VORBEASCĂ MAI MULT:

BROŞURA UNEI REÎNTÂLNIRI PROVINCIALE
de Eugeniu NISTOR
În ultimii ani, doi intelectuali
mureşeni de marcă – medicul psihiatru
Mihai Ardelean & sociologul Dorin
Adrian Suciu – şi-au unit energiile
spirituale şi, dozându-şi cu măsură
eforturile, au reuşit să realizeze cinci
volume de eseuri, care sunt, deopotrivă,
studii de psihologie socială, ilustrate
cu documente rare, de arhivă, cu
decupaje din jurnale şi reviste, noutatea
expunerilor fiind nuanţată de interesante
interpretări ale unor fapte istorice sau
„cazuri”, care nu au fost asumate de alţi
cercetători ai domeniului.
Aşadar, ritmul de apariţie a fost
anul şi volumul. Mai întâi a fost
cartea Comunicarea dintr-o perspectivă
multidisciplinară (2007), în cadrul căreia
a fost subliniată importanţa dimensiunii
culturale a unei comunităţi pentru o
bună comunicare şi relaţionare, atât
în interiorul grupurilor, cât şi în relaţia
intergrupală.
Cel de-al doilea volum – Rezistenţă
şi schimb într-o cultură multietnică
(2008) – a adâncit, într-un anumit fel
tema primei cărţi, relifând un aspect
mai puţin studiat în cadrul complexului
proces de comunicare între etnii, mai
ales când acestea vieţuiesc în acelaşi
spaţiu geografic: cel al „împrumuturi
culturale.”
În Istoria altuia în apărarea eului
(2009), care a fost cel de al treilea volum
al seriei, autorii au susţinut prin articole
şi studii adecvate ideea interrelaţionării
sociale, a complexului social rezultat
din conexiunile, evidente sau subtile,
dintre indivizii aceluiaşi contingent,
care participă la istorie şi fac istorie,
influenţând, prin chiar faptele lor de
viaţă, comunitatea în care trăiesc. Adică,
mai concis, abordarea priveşte viaţa
oamenilor care, ca fiinţe sociale, sunt
prizonierii istoriei!
În volumul În reluare, manipularea
(2010), a fost abordat fenomenul ascuns
al modului cum persoane, grupuri, etnii
şi chiar popoare întregi sunt supuse, prin
procedee tot mai perfecţionate în timp,
„jocurilor” rafinate de manipulare,

într-o sferă socială care se anunţă a fi tot
mai lărgită, sub spectrul nemărginit al
globalizării.
Apoi a urmat Broşura despre Istorii
locale & bagatele provinciale (2011),
considerată chiar de către coordonatori
ca cea mai eterogenă lucrare din
serie, atât prin diversitatea subiectelor
abordate, cât şi prin varietatea stilurilor
de „lucru” adoptate de colaboratori.
În sfârşit, cea de-a şasea apariţie
editorială din serie, pe care o supunem
acum analizei, este Broşura unei
reântâlniri provinciale (apărută la
Editura Ardealul, în 2012), unde, ca
şi la precedenta carte, sumarul iese în
evidenţă tocmai prin gama „excentrică”
a subiectelor etalate.
Dacă „Privind prin ochii dilataţi
ai amintirii...” reprezintă un tip de
scriere eseistică-reflexivă, în care este
surprinsă destrămarea unei lumi, cea a
satului românesc patriarhal, cu tradiţiile,
obiceiurile şi viaţa lui cotidiană, care
strângea laolaltă comunitatea şi îi
imprima acesteia anumite ritmuri
participative specifice, în articolul
„Despre aspectele didactice ale artei
îmblânzirii dragonilor” (autor Vasile
Dub), este abordat subiectul incitant
al alegerii drumului în viaţă – drum
care, prin treptele educaţiei parcurse,
machează biografia şi destinul uman
pentru totdeauna, fără a-i mai da
posibilitatea întorcerii.
Apoi, în studiul „Dileme asupra
vieţii lui Mihai Eminescu”, autoarea (dr.
Gabriela Elena Buicu), porneşte de la
îndemnul unui specialist în medicină:
„să-l reconstituim pe acel Eminescu
pe care vremea l-a risipit ca om”, fiind
analizate situaţiile de viaţă şi, în special,
împrejurările tensionate sub aspect
psihologic ale vieţii acestuia, fişa de
caz a „pacientului” cuprinzând analize
sistematice ale următoarelor chestiuni:
A existat o boală mintală în familia
Eminovici şi care a fost relaţia ei cu nevroza
poetului? Psihoza afectivă s-a transmis
ereditar, pe linie ascendentă? A fost un
alcoolic? A suferit de epilepsie? A suferit de

Parabolă şi adevăr
Continuare din pagina 1

Înaltul, ca modalitate de asumare a unei comuniuni, necesare, cu
transcendentul, prin perseverenţă şi o bună „aşezare” în lume. Metabolismul
parabolelor îşi extrage, astfel, prestigiul semantic din mobilizarea unor
sensuri, exemple, modele de conduită exemplare, ce exclud orice formă de
încremenire, de regres spiritual sau de comoditate a gândirii. Desigur, cartea
lui Andrei Pleşu se adresează, cum s-a spus, “degustătorilor de stil rafinat,
melomanilor livreşti care vor ritmul unei fraze de rasă, şi filosofilor care vor să
înveţe cum poţi mânui nuanţe contrare fără a te încurca în capcana lor” (Sorin
Lavric), oferind nu doar o lectură adecvată a pildelor biblice, ci şi o mărturie
a modului în care metabolismul cultural al autorului s-a raportat la aceste
texte. Pildele lui Isus sunt, pe de o parte, repere ale gândirii umane expuse
somaţiilor transcendenţei, plasticizate sub forma unor naraţiuni esenţiale şi,
pe de alta, ele degajă, în semantica lor densă şi austeră, ideea de indicaţie sau
interdicţie: “Pentru cei pregătiţi, El (Iisus - n. mea I.B.) trebuie să funcţioneze
ca o indicaţie, iar pentru cei nepregătiţi - ca o piedică, sau ca o interdicţie”.
Analitica receptivităţii (transpusă în plan spaţial şi simbolic) pe care o
întreprinde filosoful exploatează cele două registre distincte care structurează
semantismul paradoxal şi subtil al parabolelor - un registru al dezvăluirii, al
arătării şi altul al camuflării. Ce altceva este, oare, Adevărul ca poveste decât
modularea extazului transcendenţei în carnea catifelată a unei epici exemplare,
ce transpune, inefabil, nevăzutul în văzut, indeterminatul în determinat,
necuprinsul în spaţiul minimal al enunţului aforistic? Pentru autorul acestei
cărţi, cunoaşterea nu este o aptitudine inertă a conştiinţei, o ipostază statică,
ci, dimpotrivă, presupune mobilizare şi motivaţie intenţională („Cunoaşterea
nu se exprima doar ca mod de a gândi, ci si ca fel de a fi, iar acțiunea nu
e doar mobilizare motrice, ci şi fel de a înțelege”). Relevante, pentru modul
de a gândi şi interpreta parabolele biblice sunt şi aserţiunile privitoare la
ascultare, la autoritate şi smerenie. Provocatoare şi erudită, cartea lui Andrei
Pleşu e un model de elevat demers hermeneutic, eliberat de orice prejudecăţi
sau inhibiţii, demers ce îşi află în adecvare, sugestivitate elegantă a stilului şi
optimă raportare la Dumnezeire calităţile sale primordiale.

schizofrenie? A fost victima unui lues latent
şi a unei paralizii generale progresive? A fost
intoxicat cu substanţe mercuriale? După
ce parcurge cu acribie lista dovezilor şi a
contradovezilor, rezultate din mărturiile
contemporanilor poetului, într-un
set convingător de concluzii, autoarea
arată că nu poate fi pus, nicidecum, în
paranteză rolul eredităţii în manifestarea
tulburărilor psihice ale „pacientului”
Eminescu (în cadrul familiei acestuia
înregistrându-se unele cazuri de suicid
şi dezechilibre psihice), cu precizarea
însă că tot ereditatea, alături de educaţie,
au constituit fundamentele forţei sale
creatoare.
Cu totul alte aspecte ale socialului
istoric surprind autorii articolului
„Stiluri de comunicare identificate în
textele unor documente din dosarele
Secuităţii” (Mihai Ardelean, Gabriela
Buicu, Cosmin Popa). Aceştia
analizează, în primul rând, formele
de comunicare între ofiţerii instituţiei,
aşa cum rezultă din dosarele pe care
aceştia le-au alcătuit şi instrumentat,
acestea fiind intitulate „notă”, „notă
informativă”, „notă de analiză”, „notă de
stadiu” „raport”, „raport cu propuneri”,
„raport informativ” şi „referat”. Apoi,
în afara acestora, aceleaşi dosare mai
conţin şi formulare tipizate, precum:
„hotărâre de trecere în evidenţă”,
„cerere de verificare la cartoteca”, „nota
cartotecii generale operative şi de
informaţii”, „nota lucrătorului operativ
care a verificat”. Specific unei instituţii
cu ierarhii clar stabilite, limbajul uzual
este dominat de verbe de acţiune, având
un caracter autoritar, similar rapoartelor
militare, în care se transmit comenzi
pe linie ierarhică, iar cineva este direct
răspunzător de îndeplinirea ordinelor
date. Sunt decupate o serie de expresii
având acest ton, adesea imperativ sau
cu semnificaţie de ultimatum: „revenim
la ordinul nostru”, „revenim pentru
ultima dată la ordinul nostru”, „urmează
să fie luate unele măsuri operative”, „la
ordinul dvs. verbal, înaintăm alăturat”,
„la ordinul dvs. nr…vă raportăm” etc.
Finalul articolului încearcă o nuanţare
a limbajului în „noua securitate”,
autorii motivând că „diferenţele dintre
trecut şi prezent referitoare la stilurile

de comunicare ale Securităţii stau la
baza unui nou stil de comunicare”,
fapt pentru noi deloc convingător,
deoarece credem că instituţiile de acest
fel, coercitive prin scopurile urmărite,
chiar dacă se mai coafează şi îşi rafinează,
în timp, mijloacele, tot la remorca
puterii rămân ancorate şi, prin urmare,
la fel de periculoase, în multe privinţe,
atât pentru libertatea mediului social,
în general, cât şi pentru libertatea
individului uman, în special.
După această abordare strict
teoretică a subiectului Securităţii
comuniste, asistăm la un adevărat studiu
de caz în amplul material documentar
„Întreprinderea de Stat „Simó Géza”
şi Serviciul de Securitate al Poporului
în perioada 1948-1950” (autor Vasile
Şandor), de unde rezultă amestecul
nemijlocit al „organului” coercitiv
al Partidului, prin utilizarea unor
tactici, mijloace şi strategii specifice, în
activitatea economică şi administrativă a
întreprinderilor şi instituţiilor vechiului
regim.
Tot dintr-o documentare de arhivă
a rezultat şi materialul „Toxiinfecţia
alimentară de la întreprinderea balneoclimaterică Sovata, mai 1983”, semnat,
ca autor, de Bartos Zoltán, care refuză
însă să fie şi comentator, dând această
ocazie altora – cei ce vor descoperi aici
o bază de date şi informaţii nu numai
disponibilă, ci şi foarte valoroasă! De
această dată este reliefat amestecul în
viaţa economică a unei întreprinderi de
stat al altei forţe coercitive din trecut:
Comitetul Judeţean de Partid Mureş,
prin reprezentanţii săi.
Prin prisma viziunii unor
profesionişti ai domeniului sunt
descrise principalele „Caracteristici
psihologice ale membrilor grupărilor de
criminalitate organizată” ( autori: Psih.
Dr. Cosmin Popa, Psih. Dorin Diţă),
cercetarea, strict teoretică, venind din
antichitate până în zilele noastre, cu
recunoaşterea unor deficienţe majore,
de ordin psiho-patologic, la indivizii
atraşi în diverse grupări infracţionale, de
unde şi necesitatea societăţii de a avea
pregătit „un plan de intervenţie psihosocio-educaţional complex”.
În sfârşit, ultima chestiune abordată

în această carte este „Divorţ. Laic vs.
Religios” (de Dorin Adrian Suciu),
extrem de actuală, dată fiind situaţia
tot mai nesigură a familiei (ca grup
social restrâns) în ansamblul extrem de
fluctuant al sferei publice contemporane.
Este abordată, cu tact, noţiunea de
căsătorie tradiţionalistă, între bărbat
şi femeie, fără a fi neglijate variantele
preistorice ale familiei, ca în formele
străvechi, specifice matriarhatului sau
în formele practicate încă şi azi de unele
populaţii ale globului, ca poligamia sau
poliandria. Dar aici autorul are, legat
de acest subiect, o anumită carenţă:
el nu se referă deloc la căsătoria între
indivizi de acelaşi sex, temă care, mai
nou, este tot mai prezentă pe ecranul
televizoarelor, dând naştere la dispute
majore şi controverse acide, mai ales
în spaţiul public european. Apoi, este
abordată problematica divorţului în
context religios mozaic şi creştin, în
baza preceptelor înscrise în Vechiul şi
Noul Testament, ceea ce ne îndreptăţeşte
să credem că aici avem doar nişte
„prolegomene” ale temei care, în
vastitatea „cerurilor” ei religioase, ar
necesita o analiză vastă, ce s-ar putea
întinde pe sute de pagini.
Eclectic, prin varietatea subiectelor
abordate, dar şi bine structurat, volumul
îngrijit de medicul psihiatru Mihai
Ardelean & sociologul Dorin Adrian
Suciu, prilejuieşte celor pasionaţi de
lectură o nouă şi curioasă întâlnire
cu o problematică socială majoră,
diversă, bogată, mustind de sensuri
şi semnificaţii, pusă de coordonatori,
vădit intenţionat, în baza tacticilor
publiciste postmoderne, sub însemnul
autominimalizator al „provincialităţii”!
Felicitări, domnilor!

Concursul naţional de literatură
„Agatha Grigorescu Bacovia”
Ediţia a VII-a, 2013

Asociaţia Culturală „Agatha Grigorescu Bacovia” şi Primăria Oraşului Mizil organizează ediţia a VII-a
a Concursului Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia”.

Regulament
• Pot participa toţi creatorii de literatură, indiferent de vârstă sau afilierea la U.S.R. sau alte asociaţii ale scriitorilor.
Concurenţii vor trimite, până la data de 15 septembrie 2013 (data poştei):
• Pentru SECŢIUNEA POEZIE - maximum 15 poezii, încadrate în format „A4” (cel mult 8 pagini culese cu Times
New Roman, corp 14, obligatoriu cu diacritice), pe suport electronic (e-mail sau CD).
• Pentru SECŢIUNEA PROZĂ - maximum 12 pagini format „A4”, culese cu Times New Roman, corp 14.
Pentru ambele secţiuni textele se semnează cu numele real (dacă autorul doreşte să fie publicat sub pseudonim va
specifica acest lucru).
• Se anexează un CV, care va cuprinde şi adresele de corespondenţă (poştală, e-mail, nr. de telefon) şi o fotografie
în JPEG sau TIF.
• CD-urile expediate prin poştă se trimit pe una din adresele: Asociaţia Culturală Agatha Grigorescu Bacovia, str.
Agatha Bacovia, nr. 13A, Mizil, judeţul Prahova, sau Lucian Mănăilescu, str. Unirii, bloc 35 C, ap. 14, Buzău, cod
poştal 120237.
• Textele prin e-mail vor fi expediate la adresa: lmanailescu@yahoo.ro
Vom confirma primirea textelor imediat ce acestea ne-au parvenit. (Lipsa confirmării este echivalentă cu neprimirea
textelor)
• Juriul, format din 5 membri U.S.R. va acorda Marele Premiu şi câte trei premii pentru fiecare secţiune. De asemenea vor fi acordate premii speciale şi menţiuni ale unor reviste literare sau instituţii de cultură.
• Câştigătorii vor fi anunţaţi din timp pentru a participa la festivitatea de premiere din luna octombrie, urmând să
confirme prezenţa. În cazul neprezentării la festivitate premiul se redistribuie.
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Evocare Ion Vlasiu
de Eugeniu NISTOR

Pe Maestrul Ion Vlasiu l-am
cunoscut prin anii ’80, când eram
suplinitor la Şcoala generală din
Ogra, iar în această calitate am
fondat un cerc de creaţie literară a
elevilor – cerc care îi purta numele.
Sub acest patronim, câţiva elevi au
publicat versuri în cotidianul local
“Steaua roşie” şi în revista “Albina”
din Bucureşti. Ca urmare a acestui
modest succes publicistic, după
ce i-am aflat cu greu adresa, i-am
trimis Maestrului prin poştă câte un
exemplar din publicaţiile respective,
dar şi cartea mea de debut în poezie
(Primăvara pe o bicicletă albastră),
apărută chiar în acel an (1980).
Maestrul s-a arătat încântat de
“marfa” primită şi mi-a trimis, chiar
dacă nu imediat, o scrisoare caldă,
de încurajare, pe care o mai păstrez
şi acum în arhiva mea sentimentală.
Dar iată conţinutul ei:
Dragă Eugeniu Nistor,

Abia de două zile a ajuns la mine
scrisoarea d-tale, trimisă în luna
august. Şi cartea. Din păcate nu mi-ai
dat nici o adresă şi nici nu mai ştiu
dacă ai rămas, în continuare, la Ogra.
Comunică-mi dacă eşti tot acolo. Îţi
voi scrie şi vom vorbi şi despre cenaclu.
Ar fi fost mai bine să mă fi anunţat
mai devreme. Fireşte că – într-un fel
sau altul – te-aş fi ajutat. Nu va fi
târziu nici de acum înainte.
Poeziile d-tale sunt scrise cu
sentiment profund – cu simţ pentru
formă (încă neviciiată de caria
avangărzii) şi trebuie să-ţi mărturisesc
că le-am citit cu reală plăcere.
Scrisoarea, de asemenea. Căci este
scrisoarea poetului din Giuluş. Iar
Giuluşul mi-e foarte drag. Ca toate
satele împrăştiate pe-acolo: Subpădure,
Cucerdea, Lăscud ş. a.
Mai scrie-mi când ai timp. Mă
interesează tot ce se întâmplă la Ogra.
Dacă ştiam că eşti acolo, mă opream

“Cruciada copiilor” - succes
de public la Tîrgu-Mureş
La Tîrgu-Mureş, prima zi de cireşar din anul acesta a înrămat un
eveniment important pentru cititori şi pentru doritorii de a afla noi
date despre una dintre personalităţile de seamă ale culturii române.
Aşadar, sâmbătă, 1 iunie, de la orele 11, în cadrul Zilelor Târgumureşene,
la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” a avut loc lansarea volumului
Cruciada copiilor, de Lucian Blaga, în ediţie anastatică. S-a întâmplat
ca momentul să se intersecteze cu Ziua Copilului, ceea ce a făcut ca
prezentarea să evidenţieze „ziua purităţii sufleteşti”, aşa cum a numit-o
domnul lector universitar dr. Eugeniu Nistor, cel care a moderat
manifestarea.
Cu acest prilej am aflat că Festivalul Naţional „Lucian Blaga” a fost
inaugurat acum 13 ani, cu ocazia Zilelor târgumureşene, în parteneriat
cu primăria municipiului, şi de atunci marele filosof, poet, dramaturg,
romancier şi eseist este aniversat în fiecare an la Tîrgu-Mureş. În acest
sens, prezentarea volumului menţionat poate fi considerată un prolog
al acestui festival, care va avea loc în luna iulie. Acesta nu este unicul
festival dedicat marelui poet şi filosof, Lucian Blaga fiind singura
personalitate culturală din România care are trei festivaluri în zona
Transilvaniei, adică: unul în localitatea sa de origine, Lancrăm-Sebeş
din judeţul Alba, unde nu demult a avut loc a treizeci şi treia ediţie, şi
de asemenea, alt festival la Cluj, în mediul universitar, care a ajuns la
cea de-a douăzeci şi treia ediţie.
Pentru a serba lansarea volumului Cruciada copiilor cum se cuvine,
la eveniment au fost invitaţi actorul Nicu Mihoc şi academicianul
Alexandru Surdu, doctor în filosofie, profesor universitar şi preşedinte
al Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei
Române. Actor al Teatrului Naţional din Sibiu şi al celui din TîrguMureş, Nicu Mihoc a susţinut un recital din lirica blagiană afirmând
înainte de asta că „poezia înseamnă iubire şi enunţă prietenia, nu sunt
doar nişte vorbe în vânt”, aducând publicul mai aproape de înţelegerea
profundă a poeziei lui Lucian Blaga. Academicianul Alexandru Surdu
a ţinut un discurs captivant despre gândirea marelui nostru filosof,
evidenţiind aspecte din viaţa de zi cu zi şi legătura dintre spaţiu şi
obiceiurile culturale, afirmând la final: „Mă bucur şi îi felicit pe cei
care au avut iniţiativa la Tîrgu-Mureş să facă un simpozion Lucian
Blaga. Prin cuvântul pe care l-am spus eu aici am încercat să-i aduc
cinstirea cuvenită marelui filosof şi poet Lucian Blaga”.
Piesa de teatru Cruciada copiilor nu a mai fost publicată din
1930, decât în masivele volume de opere blagiene, dar sub coordonarea
profesorului şi editorului Eugeniu Nistor a fost posibilă publicarea
separată a dramei, după 83 de ani de la apariţia ediţiei princeps. După
prezentarea volumului, îngrijitorul ediţiei a afirmat: „Sigur că nu ne
convine că într-o ţară unde aproape toţi au nişte şcoli parcurse, despre
Blaga se cunoaşte doar că figurează pe bancnota de două sute de lei. E
puţin. Trebuie să ştim mai mult despre fiolosoful şi scriitorul Lucian
Blaga.”
La finalul acestei lecţii de cultură, extrem de hrănitoare, toţi
participanţii au fost „premiaţi”, primind câte un exemplar gratuit al
volumului tocmai lansat!
Irina Maria TONCEAN,
Studentă, anul I, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice,
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş

astă-vară. Am trecut prin Ogra de
două ori.
Scrie-mi. Dacă vii la Bucureşti,
caută-mă!
Cu urări de bine şi succes,
Ion Vlasiu
Bucureşti, 16 XI 1981
La scurt timp după acest prim
dialog epistolar, am şi răspuns
invitaţiei Maestrului, vizitându-l
la atelierul său din Bucureşti, de pe
strada Pangratti. Acolo aveam să
descopăr întreaga anvergură a unui
artist polivalent care, ani la rând, îşi
exersase “spiritul de fineţe” nu doar
în artele plastice ci, poate chiar cu
un plus de sensibilitate şi de tensiune
estetică, şi în romanul autobiografic,
şi în proza reflexivă, şi, mai ales, în
enigmaticele lui cicluri de poezii.
Nu mai ştiu exact cum s-a
întâmplat că, după o vreme, am
început să ne întâlnim din când
în când în atelierul Maestrului,
în următoarea formaţiune: Ion
Horea, Ion Brad, Alexandru Brad,
cel care semnează aceste rânduri
şi, bineînţeles, gazda noastră. Se
consuma câte o ţuică mică de Ardeal

(neapărat de prune) şi discutam
diverse probleme ale lumii culturale
româneşti. Iar, cum amfitrionul
nostru avea o memorie afectivă şi
o experienţă de viaţă de invidiat,
discuţiile alune-cau uşor pe panta
istoriei, a filosofiei de viaţă, a
confesiunii artistice neliniştite.
În cadrul unei astfel de întâlniri,
Maestrul mi-a arătat şi mie (ceilalţi erau deja, după câte se pare,
demult avizaţi!) o grămadă întreagă
de manuscrise conţinând poezii,
scrise prin anii ’30, între care şi ciclul
Vlăsiile, toate având o mare calitate:
esenţializau unele aspecte lumeşti
mustind de sensuri, fără a cădea
deloc în banalitate, căci aceste “felii”
ele-mentare păreau a fi limpezite şi
unificate de un ciudat fluid magnetic.
Erau acolo, în conţinuturile acelor
cicluri, strategia poetică şi fiorul
metafizic al unui precursor a poeziei
lui Nichita Stănescu, de mai târziu…
Din păcate o anumită sfiiciune l-a
oprit pe Maestru să debuteze cu
un volum de versuri în anii ’30,
când a scris acele frumuseţi, atât
de surprinzătoare prin noutatea lor
expresivă! Iar acea sfiiciune persista:
cu toate insistenţele noastre, a refuzat
sistematic propunerea “adunării” de a
publica o carte de poezie. Doar târziu
de tot, la câţiva ani după trecerea sa la
cele veşnice (în 2004), i-am publicat
Maestrului, împreună cu poeţii Ion
Horea şi Ion Brad, volumul Vlăsiile,

Premiile Uniunii
Scriitorilor din România
pe anul 2012
Întrunit luni, 10 iunie 2013, Juriului de Premiere
al Uniunii Scriitorilor din România - în componenţa:
Mihai Zamfir (Preşedinte), Gabriel Coşoveanu, Dan
Cristea, Irina Petraş, Cornel Ungureanu (membri) a hotărât, în urma dezbaterilor şi votului, acordarea
următoarelor premii pe anul 2012:
POEZIE
Nicolae Prelipceanu, La pierderea speranţei, Casa de
Pariuri Literare
PROZĂ
Florina Ilis, Vieţile paralele, Cartea Românească
CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ, ESEU,
Mircea Mihăieş, Ce rămâne. William Faulkner şi
misterele ţinutului Yoknapatawpha, Polirom
DEBUT
Marius Chivu, Vîntureasa de plastic, Brumar
TEATRU
Radu F. Alexandru, Teatru 7, Cartea Românească
TRADUCERI
Dinu Luca, Mo Yan, Obosit de viaţă, obosit de moarte,
Humanitas
PREMIUL FUNDAŢIEI „ANDREI BANTAŞ”
Irina Horea, J. M. Coetzee, Miezul verii, Humanitas
LITERATURĂ PENTRU COPII ŞI TINERET
Nu s-a atribuit
LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE
Goran Mrakić, Contraatac terorist, Uniunea
Sârbilor din România
PREMII SPECIALE
Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste,
Humanitas
PREMIUL NAŢIONAL
Ion Pop
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe 2012 au
fost decernate în seara aceleiaşi zile, în cadrul Galei
de Premiere, în Sala Oglinzilor de la Casa Monteoru.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, susţinut financiar de SC EDT Recycling
şi s-a bucurat de parteneriatul media cu Radio România Cultural, TVR 2, şi revistele România Literară,
Luceafărul şi Viaţa Românească.
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care arăta valenţele lirice ale unui
autentic poet!
L-am evocat pe Maestru în 2008,
la împlinirea unui secol de la naşterea
sa (la 6 mai 1908), când – la sugestia
fiicei sale iubitoare, distinsa doamnă
Ioana Vlasiu, binecunoscut critic şi
istoric de artă – am editat, în formă
anastatică, volumul Am plecat din
sat – glorioasa carte care i-a adus
tânărului prozator ardelean, în 1938,
presti-giosul premiu “Adamachi” al
Academiei Române! A fost o primă
treaptă în ascensiunea Maestrului
către marea artă literară. Au urmat,
apoi, multe altele!
Prin acelaşi gest îl evocăm şi
acum, la scurgerea a 105 ani de la
naştere, reeditând, într-o nouă ediţie
anastatică, cartea începuturilor sale
literare. O facem cu un pios gând
pentru Maestrul Ion Vlasiu şi cu
sentimentul că volumul Am plecat
din sat ne reaminteşte mereu de
atmosfera incitantă a unei pelicule
de film clasic, că acesta mai păstrează
încă, în paginile lui, ceva din
aromele vieţii ardeleneşti de altădată,
uluindu-ne atât prin naturaleţea
şi simplitatea stilului său confesiv,
cât şi prin limpezimea derulării
“cadrelor” succesive de acţiune
romaneşti, care sunt mai degrabă
domoale decât dinamice, adică
aidoma apelor unduitoare ale râului
pe care Maestrul îl numea, în şoaptă,
“Mureşul nostru sfânt”!

Comunicat
Consiliul U.S.R., reunit în ziua de 10 iunie
2013, a luat act de situaţia creată la „Tribuna”
din Cluj, prin numirea la conducerea revistei a
domnului Mircea Arman. Este realmente şocant
modul în care noul redactor-şef a înţeles să-şi
impună punctul de vedere în ce priveşte programul „Tribunei”, şi încă în repetate rânduri, cu
o totală lipsă de competenţă şi de cunoaştere a
tradiţiei şi prestigiului uneia dintre cele mai vechi
publicaţii culturale din România. Domnul Arman
a renunţat, fără un minim efort de politeţe, la
colaborarea unor personalităţi cu o reputaţie bine
stabilită, înlocuindu-le cu veleitari care au umplut
paginile revistei cu articole compromiţătoare. Domnul Arman a desfăcut contractul de muncă, fără
nici un temei legal, unor redactori ai revistei cu
vechi state de serviciu. A reuşit să-şi ridice în cap
lumea scriitoricească, şi nu numai clujeană. Peste
500 de scriitori şi alte personalităţi culturale au
semnat un protest. Într-un dispreţ absolut faţă de
numărul şi importanţa semnatarilor, domnul Arman
a recurs la ameninţări şi grosolănii inacceptabile
la adresa colegilor domniei sale care au atras
atenţia opiniei publice asupra ilegalităţilor comise.
În interviuri, articole, scrisori pe internet, domnul
Arman a atacat într-o manieră halucinantă U.S.R.,
al cărei membru este, prin vrere proprie şi nesilit
de nimeni, ameninţând-o cu darea în judecată.
Urmarea acestor acuzaţii, neprobate în nici un fel
şi în termeni greu de reprodus, este atmosfera
irespirabilă creată în viaţa culturală clujeană, care
face din domnul Arman un caz nefericit.
Numirea la conducerea ”Tribunei” ridică un
mare semn de întrebare privind respectarea prevederilor legale: domnul Arman are dosar penal.
Dacă citim textul hotărârii judecătoreşti (aşadar,
nu presa „imundă” care nu-i este binevoitoare),
remarcăm că întreg comportamentul domnului Arman în împrejurarea arestării domniei sale pentru
conducere sub influenţa alcoolului, constând în
jigniri aduse poliţiştilor şi medicilor de la IML - Cluj
sau în invocarea importanţei persoanei şi operei
sale, este reprodusă fidel de comportamentul noului redactor-şef în săptămânile din urmă. Năravul
din fire n-are lecuire.
Considerând că domnul Arman se face vinovat
de „fapte care aduc U.S.R. prejudicii materiale şi
morale grave” (articolul 11, aliniatul b din Statutul U.S.R. adoptat în 2009), încălcând principiile
şi normele deontologice prevăzute de articolul
2 şi, respectiv, 10, aliniatul a. Consiliul U.S.R. a
decis, cu 46 de voturi şi 1 abţinere, excluderea din
U.S.R. a domnului Mircea Arman.
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Un nou volum de poezie
lansat de Zeno Ghiţulescu
Irina TONCEAN

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Caricatura ideologică
la începuturile presei
comuniste
Angela MĂGHERUŞAN PRECUP
angelaprecup@yahoo.com

În data de 6 iunie de la orele
17, la Centrul de Dezbateri SocioPolitice „Emil Dandea”, a avut loc o
activitate culturală în cadrul căreia
scriitorul, poetul şi dramaturgul
Zeno Ghiţulescu, fost preşedinte
al Asociaţiei Scriitorilor din TîrguMureş, şi-a lansat volumul de poezie
„Imprevizibile maree”. Evenimentul care îl punea pe domnul
Zeno Ghiţulescu în centrul atenţiei
a fost moderat de preşedintele
centrului de dezbateri, Dimitrie
Poptămaş.
Zeno Ghiţulescu, născut
în anul 1929 în comuna Band
a judeţului Mureş, a debutat
cu poezie în cotidianul „Steaua
Roşie”, în anul 1957, cu volumul
„Dincolo de umbre”. Dumnealui
a afirmat despre poezia sa: „Cine
citeşte poezia mea îşi dă seama că
dedesubtul acestui titlu există foarte
multe flăcări adânci, aş spune demo-

niace, după cum spunea Lucian Blaga, lucruri care ies la suprafaţă şi care
dau până la urmă valoare poeziei”.
Printre participanţii la eveniment s-au numărat Lazăr Lădariu,
redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber”, Kocsis Francisko,
redactorul revistei de filosofie şi
literatură „Târnava”, Mariana
Cristescu, poetă şi jurnalistă, lector
universitar doctor Eugeniu Nistor,
care au spus câte un cuvânt despre
poezia, viaţa şi prietenia cu domnul
Zeno Ghiţulescu. În spusele sale,
Lazăr Lădariu a afirmat: „Cartea
cu poeme <<Imprevizibile maree>>
a lui Zeno Ghiţulescu se citeşte cu
senzaţia gustării vinului vechi şi bun.
Moment fericit în istoria poeziei,
nu doar ardelene, ci a cuprinderii
româneşti întregi”.
La final, poetul a iscălit un
gând bun pe cărţile oferite cititorilor.

Începutul comunismului românesc a însemnat, după model sovietic, deturnarea unor domenii precum
sportul sau cinematografia de la menirea lor autentică spre noua funcţie
ideologică, devenind rapid mărci
propagandistice ale lumii ,,noi”
promise de noul regim.
Acestor domenii li s-a adăugat
la sfârşitul anilor ’40 şi începutul

ideologică atribuită caricaturii1 este
ilustrată de publicaţiile - reper ale
perioadei de început a comunismului românesc: Ardealul Nou (19461952) şi continuatorul său Steaua
roşie (1952-1989), în primii săi ani
de apariţie. Din punct de vedere
informativ, conţinutul celor două
titluri susţine încadrarea lor într-o
categorie-hibrid a publicaţiilor po-

anilor ’50 caricatura, transformată
din instrument de satiră şi umor
în instrument ideologic de distorsionare a realităţii şi de portretizare
a duşmanului de clasă pe baza tipologiei sale fizice şi morale. Această
transpunere vizuală a argumentaţiei
oficiale despre abolirea chiaburului
şi înlocuirea lui cu personajul omului ,,nou”, comunist, răspundea noii
direcţii de promovare a comunismului într-un registru antitetic faţă de
perioada anterioară, redusă la o serie

litico-informative, concentrate mai
mult pe particularizarea discursului
comunist general în contexte ale
actualităţii locale decât pe informarea
promptă şi obiectivă.
Bisăptămânalul Ardealul Nou
a debutat în 21 iunie 1946, ca
susţinător al Frontului Plugarilor
Mureş, formaţiunea primului ministru Petru Groza. Ca urmare a
evoluţiei politice din ţară, orientarea
bisăptămânalului suferă transformări
semnificative în cursul apariţiei, i-

Călătorind printre clasicii literaturii universale
Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Marele Gatsby
Francis Scott Key Fitzgerald
Francis Scott Key Fitzgerald este unul din cei mai
importanţi scriitori ai secolului XX. El face parte din aşazisa “generaţie pierdută”, cea a
americanilor născuţi la final de
secol XIX şi maturizaţi în anii
Primului Război Mondial.
Deşi s-a bucurat de elogii
din partea specialiştilor în literatură, iniţial, romanul Marele
Gatsby nu s-a bucurat de un
mare succes în rândul cititorilor americani; abia când, în
timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, armata a cumpărat 150000 de exemplare pentru a fi distribuite soldaţilor, această mare operă a literaturii americane din secolul XX a început să fie apreciată.
Autorul, plasează acţiunea romanului în acea perioadă de
bunăstare aproape generală de după terminarea primei conflagraţii
mondiale, care anunţa parcă prin exesele la care se dedau mai toţi
americanii, Marea Criză ce avea să debuteze în 1929. Personajul
central al cărţii este Jay Gatsby, un milionar carismatic şi misterios, care, profitând de perioada prohibiţiei, face afaceri ilegale cu
alcool, reuşind să adune o avere frumuşică.
Dar în această lume a bunăstării fără precedent, a împlinirii
Visului American, a foxtrot-ului şi a jazz-ului, Jay Gatsby, misteriosul şi chipeşul milionar, îşi trăieşte drama personală, acea a
unei iubiri pierdute pe care speră s-o recâştige vânzându-şi pentru
asta, precum Faust, sufletul. Numai că timpul nu mai poate fi dat
înapoi.
Evident, romanul de faţă este o parabolă… o genială parabolă
pentru ceea ce numim implinirea Visului American. E greu să laşi
din mâini o asemenea carte!

www.ecartionline.info

de simboluri negative prin ştergerea
şi mistificarea istoriei.
În spaţiul mureşean, funcţia

lustrând evoluţia presei mureşene
înainte şi după schimbarea de regim.
Ardealul Nou apare astfel ca ,,ziar de

atitudine, informaţii şi publicitate”,
devenind la scurt timp ,,ziar democratic” (1946) şi în cele din urmă organ al Comitetului judeţean al Partidului Muncitoresc Român Mureş
(1949). Timp de trei ani, până la
transformarea în organ oficial al
organelor de conducere comuniste
locale, Ardealul nou a încununat
prin structura complexă, calitatea
articolelor şi prin aspectul grafic, întreaga experienţă acumulată de presa
mureşeană românească de-a lungul
perioadei interbelice, dincolo de
conţinutul ideologic impus al perioadei.
Din 1949, deşi sub acelaşi nume
şi cu aceiaşi semnatari, Ardealul nou
devine alt ziar, prin radicalizarea
discursului comunist, prin intensa
îndoctrinare, prin ilustraţia de tip
sovietic (imagini din filmele, colhozurile sovietice) şi prin dispariţia
oricăror aspecte critice reale în afara
celor exploatate ostentativ de noul
regim în scopul ilustrării ,,libertăţii”
de exprimare. Apare tot acum caricatura ideologică, menită să sublinieze legitimitatea comunismului prin
contrast cu ,,ororile” capitalismului.
Steaua roşie, primul cotidian românesc din judeţul Mureş,
a apărut la 3 septembrie 1952,
având în primii opt ani o apariţie
bisăptămânală care continua tradiţia
gazetei Ardealul Nou dintre anii
1946-1952. Steaua roşie a devenit
cotidian din 28 decembrie 1960,
satisfăcând astfel o aspiraţie a presei
locale încă din perioada apariţiei Ardealului nou2, pentru a însoţi ulterior
viaţa comunităţii mureşene timp de
aproape patru decenii.
Caricatura ideologică a fost
practicată mai ales de Ardealul Nou,
după transformarea sa în organ oficial al organelor de conducere comuniste locale începând din 1949.
Deşi era un gen cu tradiţie în presa
românească, practicat intens de
marile ziare interbelice (mai ales de
Curentul), caricatura înregistrase în
presa mureşeană dintre cele două
războaie doar o apariţie meteorică.3
După etapa sa ideologică de la
sfârşitul anilor ’40 şi începutul anilor ‘50, caricatura e reabilitată în
paginile ziarului Steaua roşie în anii
’60, prin reîntoarcerea la menirea sa
autentică, de amuzament şi satiră,
practicată – după cum explica revista
Vatra în 1978 – de caricaturistul
,,întotdeauna cu zâmbetul pe buze
şi-n peniţă, care este animat de cele
mai frumoase gânduri, de cele mai
frumoase idealuri, şi care vine să ne
pună pe gânduri.”4
1. Vezi Ion Cristoiu, Duşmanul
de clasă de la caricatură la plutonul de
execuţie, în Historia special, anul I, nr. 1,
decembrie 2012, p. 26.
2. La un an de apariţie, în Ardealul
nou, Târgu-Mureş, anul II, nr. 81, 29 iunie 1947, p. 1.
3. Îndemnul, revista Liceului ,,Al.
Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, anul I,
nr. 2 (5), p. 12.
4. Ce este caricatura şi la ce foloseşte?,
în Vatra, anul VIII, nr. 3 (84), martie
1978, p. A.

