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Un manifest împotriva tarelor societăţii moderne. De la probleme de imigraţie la tăcerea
societăţii actuale faţă de clasa politică, vizitatorii pot descoperi şi alte mesaje şi simboluri în
lucrările artiştilor plastici Mircea Albu, Cătălin Grigoraş şi Mădălin Grigore-Enescu care au
expus de curând la galeriile UAP Târgu-Mureş.
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Portrete de ieri şi de azi
Iulian BOLDEA

Cartea lui Nichita Danilov
Portrete fără ramă (Editura Tracus
Arte, Bucureşti, 2012) continuă,
în multe privinţe, volumele de
crochiuri literare anterioare, Apoca
lipsa de carton şi Urechea de cârpă. E
vorba, în toate aceste cărţi, de tablete
aflate la întretăierea mai multor
genuri literare, în care documentul
memorialistic şi reprezentarea realistă se întretaie cu impulsul ironic,
cu fantazările retractile sau cu
volutele livreşti-sarcastice. Un text
din acest volum se intitulează, nici
mai mult, nici mai puţin decât De la
Shakespeare la Cărtărescu. Şi înapoi.

E vorba de relatarea, cu şarjele şi
sarcasmul de rigoare, a vernisajului
unei expoziţii de grafică intitulate
De la Shakespeare la Cărtărescu.
Titlul sugerează, desigur, corelaţia
naţional-universal, dar, cu toate
acestea, alăturarea celor două nume
este, pe cât de flatantă pentru al
doilea, pe atât de riscantă, prin
lipsa de tact, totuşi, a conjuncţiei
lor. Corozivă, impenitentă, robustă,
ironia lui Nichita Danilov se
abate şi asupra unor titluri sau
enunţuri la fel de buclucaşe ce îl
privesc tot pe nemuritorul autor
al Levantului. De pildă, Dan C.
Mihăilescu scrie, abulic-resemnat:
„Cărtărescu ne-a transformat pe
toți în simpli glosari“. Sau, alt
titlu: Cărtărescu a primit premiul
Nobel de la cititorii «Cotidianului».
În fine, încă unul, sancţionat
de autor: Jos labele de pe Mircea
Cărtărescu. O scenă memorabilă,
relatată cu nerv şi instinct epic
de Nichita Danilov, e cea din La

Dinescu. Așteptându-l pe Evgheni.
Portretele literare ale unor scriitori
(Virgil Mazilescu, Mariana Marin,
Emil Iordache, Ion Zubaşcu) se
impun prin plasticitatea şi savoarea
detaliilor, prin antiteza dintre
pitorescul anecdotic şi tensiunea
spre esenţialitate. Memorialistulportretist reţine gestul semnificativ,
postura revelatoare, ticurile verbale,
pitorescul şi insolitul. Volumul
lui Nichita Danilov cuprinde şi
cronici de carte, consacrate unor
scriitori nouăzecişti şi douămiişti,
pre
cum Caius Dobrescu, Nicolae
Coande, Daniel Bănulescu, Şerban
Axinte, Ştefan Manasia, cronici
scrise într-o manieră sobră, mai
degrabă descriptivă decât analitică,
rezumativă în aprecieri şi narativă cu
măsură. De altfel, pe coperta cărţii,
Nichita Danilov îşi caracterizează
cu luciditate propria manieră de a
scrie şi de a descrie comportamente,
moduri de viaţă, biografii şi destine
(„Am căutat să percep autorii după

putinţa mea. I-am privit prin
intermediul ocheanului întors,
micşoraţi în perspectiva tim
pu
lui
şi spaţiului unei pagini scrise, dar şi
cu ajutorul lupei, mărind detaliile.
Dacă în unele locuri am ajuns cu sau
fără voia mea la caricatură, aceasta
s-a datorat faptului că în portretul
fiecărui autor m-am văzut pe mine
însumi“). Asumându-şi, în deplin
exerciţiu de sobrietate, luciditate
şi sinceritate autoanalitică, ţinuta
unui moralist atent la detalii,
care îşi asumă deliberat o postură
de spectator situat într-o poziţie
marginală, autorul pune mereu
sub semnul interogaţiei lucrurile
de anvergură solemnă, insuflândule o postură sau o conduită ludică,
fantezist-ironică. Semnificativă e
scena rătăcirii prin Bucureşti, în
compania poetului Virgil Mazilescu.
Posesor al unui stil baroc, aici
obiectiv, aici delirant, Nichita
Danilov este, rând pe rând, în
prozele sale, rafinat şi ceremonios,

fantezist şi ludic, naiv şi sentimental,
conciliant şi năbădăios, energic şi
retractil, reuşind să-şi dozeze, cu
artă a nuanţei, umorile, stăpânind,
pe de altă parte, arta persuasiunii
şi retorica, jucată, a naturaleţii
stângace. Orchestrate cu rigoare,
supuse tuturor regulilor genului,
portretele impun prin autenticitatea
lor casantă, dar şi prin frenezia
utopică sau aerul lor fantezisthistrionic. De o incisivitate benignă,
totuşi, portretele demitizează şi
umanizează simultan figuri de
primă mână ale literaturii române,
conform devizei: ”Niciun scriitor
nu se poate ascunde după defectele
cu care scrie”. Prin valorificarea
beneficiilor şi dezavantajelor anecdoticii, Nichita Danilov ne oferă,
în Portrete fără ramă, pagini dense
de naraţiune, dar şi crochiuri memorabile, sugestive prin vervă pamfletară, detentă morală şi dimensiune
ludic-ironică a scriiturii.
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TOPONIMIA SATULUI GIULUŞ
(IPOTEZE DE LUCRU)
de Eugeniu NISTOR
Satul Giuluş este atestat
documentar sub denumirea Gyulas,
la 1413, possessione Gyulatelkee,
Gywlas Telke (Csanki V. 879); alte
atestări, ulterioare, sunt: 1461 –
census quiquagesimalis de Gywlas
(Pâclişanu 601);1469 – Gywlws
(Csanki V 879); 1475 – Gywas, circa
1480 Gywlos; 1482 – Gyulas; 1523
– Chywlos (Csanki V. 897); 1733
– Dzulus (C.K.); 1750 – Zouluş
(C.A.);1850 – Gyulás / Gyulusu (ST.
TR.); 1854 – Gyulas / Julus (Bul.
63); conform dr. Coriolan Suciu –
în Dicţionarul Istoric al Localităţilor
din Transilvania (D.I.L.T.), Editura
Academiei RSR, Bucureşti, 1966, p.
263.
Purtăm în noi, vreme îndelungată, rezonanţa nobilă (sau
înnobilată) a unui cuvânt. Căci
nimic nu poate fi mai frumos, mai
curat şi mai adevărat, decât făgurişul
de lumină al locurilor natale, unde
am crescut alături de fraţi şi părinţi
şi strămoşi. Acestea sunt, au fost şi
vor ramâne valorile noastre perene –
obsesii perpetuue de nume, chipuri
şi locuri. Căci, înainte de toate,
locurile ne pătrund în simţuri şi
ne imprimă un puls anume – o
gravă bătaie lăuntrică, după care
se manifestă gesturile, reacţiile şi
imaginile exterioare ale fiecărui ins
în parte. Pentru mine cuvântul de
care vorbeam este numele satului
natal, lăturalnic şi îndepărtat de
liniile de comunicaţii, care supuneau
populaţia românească (aşezată în
imediata apropiere a vadurilor de
peste Mureş), în toate timpurile
răutăţii, la grele încercări şi suferinţe.
Izolat pe culoarul unei văi blânde –
între nişte presupuse păduri (căci,
după defrişări succesive, cele care
au mai rămas sunt doar rămăşiţele
vechilor codrii de altădată), purtând
şi ele în numele lor rezonanţe ale
vechii limbi prefeudale româneşti,
precum: Pojorâta, Bârlog, Hăiag,

Digoaia, Brânceasca – Giuluşul
strânge la sân, ca un suveran
îmbătrânit aici, în „mărginimea”
podişului transilvan, locuri scumpe inimii noastre, răscolitoare şi
chemătoare de sensuri prin dulcele
grai al limbii române. De regulă,
în denumirile de sate şi de locuri,
sunetele gi sau ge (destul de rare,
de altminteri) provin (presupun) de
la substantivele geto-dacice proprii,
desemnând nume de persoane (cum
ar fi de pildă Gelula), sau de la cele
româneşti prefeudale (precum Gelu,
cu diminutivul său Geluş, răspândit
în acel timp istoric, mai ales că
Voievodatul lui Gelu – cu centrul la
cetatea Dăbâca, pe Someş – se afla în
imediata vecinătate a ţinuturilor de
pe Mureş).
Şi, totuşi, acest diminutiv
înseamnă, o diferenţă faţă de numele
voievodului român Gelu – Gelou,
cel care avea reşedinţa pe Someş,
dar îşi exercita autoritatea şi asupra
unor însemnate ţinuturi dinspre
miazăzi, aşa cum subliniază istoricul
şi arheologul medievist K. Horedt:
„se presupune, de asemenea, pe baza
toponimicelor, o linie de apărare
între Cluj şi Turda, care ar indica
frontiera de sud a voievodatului lui
Gelou.” (K. Horedt – Contribuţii
la istoria Transilvaniei, sec. IV-XIII,
Editura Academiei RPR, Bucureşti,
1958, p. 115). Această diferenţă este
dată, evident, şi de poziţionarea
geografică a aşezării.
Pe de altă parte, procedeul
transferului numelui unui conducător, aşezării pe care acesta o
stăpânea, era o obişnuinţă a evului
mediu timpuriu în Ardeal. Astfel,
academicianul Ştefan Pascu descrie
„punerea în stăpânire a cnezatului lui
Giula şi a fiilor acestuia, a moşiilor
Nireş şi Giuleşti, din Maramureş.”
(Ştefan Pascu – Voievodatul
Transilvaniei, vol. I, ediţia a II-a,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982,

p. 208). Istoricul subliniază că
întemeierea acestui cnezat „a fost
posibilă prin privilegiile acordate
de regalitatea maghiară lui Dragoş
şi urmaşilor acestuia, drept răsplată
pentru serviciile sale credincioase
faţă de puterea centrală.” (Ştefan
Pascu – Voievodatul Transilvaniei,
vol. III, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1986, p. 480). Centrul cnezatului
era satul Giuleşti. Referindu-se la
cnezatul Marei, cuprinzând nouă
sate de-a lungul văii Mara, acelaşi
eminent istoric arată că „stăpânirea
cnezatului rămâne după moartea
lui Dragoş fiilor acestuia, Dragomir
şi Giulea, iar apoi fiilor acestuia
din urmă, cunoscuţi sub numele de
Giuleşti.” (Ştefan Pascu – Voievodatul
Transilvaniei, vol. I, ed. cit., p. 214).
Deşi nu se referă la sufixul –uş,
istoricul clujean explică elocvent
modul în care se metamorfozează
denumirea aşezărilor medievale
din Ardeal, prin sufixele – eşti –
ăşti şi – eni, astfel: „Eşti, eni sunt
descendenţii unui moş comun,
întemeietorul aşezării sau stăpânul
satului, cnezi, voievozi, juzi sau
alte persoane implicate în procesul
de patrimonizare.” (Ştefan Pascu
– Voievodatul Transilvaniei, vol. II,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979,
pp. 475-476).
În transcrierile documentare ale
epocii numele de Gelu se identifică,
adesea nejustificat, cu cel de Gyula.
Iar, legat de acest aspect, înregistrăm
opinia istoricului A. D. Xenopol,
care susţine în mod clar originea
pecenegă a numelui Gyula, arătând
că ar reprezenta, în fapt, denumirea
unui „trib, Gyula, (care) era cel mai
apropiat de Turcia sau Ungaria;
ocupa deci banatul Olteniei.” (A.
D. Xenopol – Istoria Românilor,
vol. I, ediţia a IV-a, text stabilit,
note, comentarii, postfaţă şi indice
V. Mihăilescu-Bârliba, prefaţă şi
studiu introductiv de Al. Zub,

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985, p. 360). În urma
confruntărilor armate cu Împărăţia
Bizanţului, supravieţuitorii acestui
trib se retrag, în pâlcuri, peste
Carpaţi, „în Transilvania, de unde
sunt desemnaţi cu numele de bessi...”
(A. D. Xenopol, op. cit., p. 361). De
fapt, aceşti bessi au întemeiat, între
altele, şi aşezarea istorică Beşineu
(azi Valea Izvoarelor), situată la nici
8 km. de Giuluş, în linie dreaptă.
Cu toate aceste supoziţii şi chiar
în opoziţie cu ele, noi am putea
presupune că denumirea ar fi doar o
simplă derivare a numelui latin Iulius,
preluat şi înregistrat de administraţia
maghiară în forma Giuluş, în evul
mediu, când satul figurează cu
datorii în oi faţă de regalitate. Cu alte
cuvinte, ar putea fi vorba de locul, de
pământul lui Iulius, care trebuie să fi
fost vreun biet veteran din armata
imperială romană, înproprietărit,
după obiceiul timpului. Oricum,
provenienţa denumirii e greu de
identificat, deoarece pronunţia
orală diferă de cea scrisă, fiind vorba
de o pronunţie intermediară între
sunetele gi şi ji (Giuluş-Juluş).
Din lungul şir de nume de
locuri: Fânaţe, Podul Morii, Calea
Chingii, Podoşel, Ogoare, Gruieţe,
Grui, Chicuiaş (de la chicui =
vârf de deal), ţin să atrag atenţia
îndeosebi asupra a trei – Hojdac,
Dealul Obârşiei şi Tufele Judelui –
ambele fiind purtătoare de o mare
încărcătură istorică. Primele două
presupunând originea şi, apoi,
întemeierea celei dintâi aşezări, poate
chiar vatra dacică a satului, iar cel deal treilea semnificând conservarea, în
toată perioada tulburătoare a evului
mediu, a fiinţei seculare a poporului
nostru în calea penetraţiei străine
în Transilvania, prin menţinerea
organizării satului patriarhal – judele
fiind conducător de populaţie,
cu o poziţie importantă în obştile
săteşti daco-romane, din faza postaureliană, şi, apoi, în obştile săteşti
vlahe-olahe, cu datini şi obiceiuri
purtate din zori, până târziu, în
amurgul evului mediu.
Într-o lucrare unică în literatura
noastră lexicografică, publicată
la Sibiu, în 1909, din iniţiativa
Asociaţiunii
pentru
Literatura
Română şi Cultura Poporului
Român – fiind vorba de Dicţionarul
numirilor de localităţi cu poporaţiune
română din Ungaria, autori: Silvestru

Moldovan şi Nicolau Togan –, reeditată
de curând, din necesităţi practice de
documentare, despre satul Giuluş avem
următoarea explicaţie: „Giuluş, Gyulus,
cott. Târnava Mică (Kiss-Küküllö
vm), cerc Iernut (radnóti j.), loc. 534,
rom. 474, par. gr.-cat. (B), p. Ogra
(Morosugra). Azi Giuluş, com. Ogra,
jud. Mureş.” (Silvestru Moldovan
şi Nicolau Togan – Dicţionarul
numirilor de localităţi cu poporaţiune
română din Ungaria, ediţie îngrijită şi
actualizată, studiu introductiv şi note
conf. univ. dr. Nicolae Raus, Edit.
Scripta, Bucureşti, 2008, p. 221). În
aceeaşi lucrare sunt consemnate şi alte
localităţi cu denumiri asemănătoare,
precum: Giula, Gyula (Békésgyula) –
azi oraşul Gyula (Jula) din teritoriul
Ungariei; Giula, Kolozsgyula – azi satul
Giula, com. Borşa, jud. Cluj; Giula,
Gyulaszeg – azi Ciula, com. Letca,
jud. Sălaj; Giulatelec, Gyulatelke –
azi Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj;
Giula-Varşand, Gyulavarsánd – azi
Vărşand, com. Pilu, jud. Arad; Giuleşti,
Máragyulafalva – azi com. Giuleşti,
jud. Maramureş; Giuliţa, Gyulicza –
azi Juliţa, com. Vărădia de Mureş, jud.
Arad; Giumelciş, Gyümölcsénes – azi
com. Plopiş, jud. Sălaj.
Cu denumiri apropiate, pot fi
identificate în ţară, răspândite pe un
larg spaţiu geografic (reprezentând,
fără nici un dubiu, chiar teritoriul
vechiului stat dac centralizat), şi alte
aşezări, pe care nu ne sfiim să le numim
aici: Gilău (jud. Cluj), Giulvăz (jud.
Timiş), Giuleşti (denumire comună
mai multor localităţi, aflate în judeţele:
Bihor, Maramureş, Neamţ, Suceava şi
Vâlcea).
Există şi o variantă „populară”
de tratare unor sumare aspecte
monografice ale aşezărilor noastre:
cea care circulă pe internet, unde
denumirii i se alocă următoarea
explicaţie: „Giulús, s.n. (înv.) = urcare
pe tron.”
Consemnam şi discutam un cuvânt
şi, iată, acest cuvânt s-a răspândit
în atâtea alte cuvinte şi încă în câte
altele nu s-ar mai putea răspândi!...
Dealurile dinspre Ogra şi Cucerdea,
dinspre Cipău, Lăscud şi Subpădure,
nu mărginesc nobilul cuvânt, ci
dimpotrivă, îl dezmărginesc de sensuri
şi rezonanţe, ducându-l prin ţinutulţinuturilor noastre sufleteşti, peste
colinele de lacrimă ale întregii „ţări
de peste păduri” şi, mai departe, prin
miezul fierbinte şi mereu luminos al
limbii române.

Hoții de frumusețe - o confesiune între sublim și grotesc
de Monica ŞIMON
Sublimul poate fi definit prin referință la ceea ce se află la o mare înălțime într-o ierarhie a
valorilor, indiferent de natura acestora. Pot fi valori morale, estetice sau intelectuale însă ceea
ce cade sub incidența acestei categorii va putea fi desemnat invariabil prin termeni ca: superb,
înălțător sau minunat. Însă complexitatea trăirilor romantice a justificat fixarea grotescului ca și
categorie estetică, termen definit pentru prima dată în cunoscuta prefața a dramei Cromwell a
lui Victor Hugo. Inițial termenul nu are o conotație peiorativă, el provine din italianul grottesco
(legat de peșteră) desemnând picturile din subsolurile clădirilor romane. Dupa mijlocul secolului al
XVIII-lea, sensul termenului se modifică, grotescul fiind înțeles ca ceva care are aspect abominabil,
respingător, monstruos, hidos, o abatere de la ceea ce este normal. Deoarece sublimul și grotescul
coexistă în natură acestea trebuie să se regăsească în aceeași măsură și în opera literară pentru a da
naștere efectului de contrast: sublimul devine mai evident prin asocierea cu grotescul. Efectele care
se nasc de aici par desprinse din registrul sacrului, respectiv frică și admirație, pe de o parte, groază
şi dezgust, pe de altă parte.
Într-o seară, am luat Frumuseţea pe genunchi. - Şi mi s-a părut amară. - Şi am ocărât-o. (Arthur
Rimbaud, Un anotimp în infern.) - epigraful romanului cât și oximoronul din titlul acestuia indică de
la bun început direcția abordării categoriilor estetice. Demersul ideatic al scriitorului-filosof vizează
teme ale contemporaneității postmoderne, iar în Hoții de frumusețe Pascal Bruckner se concentrează
în mod explicit pe statutul frumosului, al sublimului. Într-o epocă în care standardele frumuseții
sunt puternic mediatizate, frumusețea feminină devine o marotă, idee care deopotrivă obsedează și
acaparează. De ce Hoții de frumusețe? Pentru că personajele romanului au pus la cale un complot
împotriva frumuseții, un complot cu substrat doctrinar, ideologic, chiar. Pentru că frumusețea ca
privilegiu al tinereții este responsabilă de ultima inechitate a unei lumi în care marxismul nivelează
celelalte forme ale inegalității sociale. Într-un chalet din vârful Alpilor elvețieni au construit un
adevarat mecanism, o maşinărie de distrugere a frumuseții. Motivația acestei acțiuni subversive
rezidă tocmai în faptul că frumusețea autentică, sublimul ființelor umane nu se poate dobândi sau
cumpăra, ea este eminamente o calitate înnăscută, pe de o parte iar pe de altă parte, sublimul uman
este cel care reduce valoarea tututor aspectelor față de care se raportează. Nimic nu mai pare prețios,
măreț sau extraordinar în raport cu sublimul și pentru aceasta ei trebuie să plătească impozit pe
chipul lor.
Astfel în subsolurile Fanarului, denumirea cabanei hoților de frumusețe, sunt închise persoanele
de o frumusețe inimaginabilă. Frumusețea există și se hrănește prin admirație, atâta vreme cât nu

există publicul capabil să o admire aceasta dispare, se șterge de pe chipuri. În plus, singurul contact
cu realitatea se petrece prin intermediul unui ceas. Scurgerea ireversibilă a timpului este arma pe care
o folosesc opresorii pentru a transforma ființele divine în simple ființe terestre, uniforme, sublimul
în grotesc.
Întregul roman stă sub semnul relației duale între sublim și grotesc. Fiecare scenă a romanului
este constituită din două personaje care relaționează, evocând raportul antagonist sublim-grotesc,
protagonistul Benjamin și iubita lui, Helene, cuplul Steiner și Francesca, gnomul servil în raport cu
oricare dintre celelalte personaje, sau chiar protagonistul în compania doctoriței psihiatru.
Opoziția aceasta este prezentă și la nivelul cronotopului. Sublimul peisaj de iarna în vârful
munților contrastează cu grotescul întâmplărilor din subteranele Fanarului, iar acolo într-o
permanentă noapte întunecoasă se stinge frumusețea de pe chipurile divine. Spitalul, spațiul
maladiei devine cel al confesiunii care cu puterea ei revelatoare transformă grotescul cotidian al vieții
în sublim. Ultima parte a confesiunii, cea mai tensionată și încărcată de sluțenie are loc în catedrala
Notre Dame, un etalon al perfecțiunii în artă.
Chiar și la nivelul narațiunilor se poate trasa o astfel de dihotomie. Confesiunea, relatarea vieții
protagonistului contrastează cu discursul personajului doctor psihiatru. Stabilirea ierarhiilor și a
scalei de valori necesită existența termenilor opozitivi, a unui sistem de referință care poate constitui
reperul pentru o imagine cât mai clară asupra realității și asupra lucrurilor ce sunt supuse evaluării.
Astfel diformităţile se relevă, defectele ies la iveală sau dimpotriva perfecțiunea strălucește și calitățile
sunt evidențiate. În consecință, intrând în astfel de relații opoziționale, se ajunge la totalitate, la
completitudine, realitatea compunându-se din dimensiuni antitetice, sintetizate într-o unitate
superioară. Nu putem să nu ne gândim la Hegel...
Relația sublim-grotesc se poate aplica, prin extrapolare chiar și cu privire la actul creației.
Benjamin este personajul care și-a dorit dintotdeauna să devină scriitor, a izbutit să publice un
singur roman, Lacrimile lui Satan, care printr-un mimetism servil este, de fapt, o pastișizare a
marilor scriitori, un grotesc exercițiu al scriiturii. În acest sens devine și el un hoț de frumusețe,
dar obiectele furtului său sunt operele literare de valoare căci fiecare rând pe care le scriam era irigat
de sângele unui scriitor jefuit. Dar prin confesiunea sa, prin actul suprem care se poate infăptui cu
ajutorul cuvântului, prin măreția întoarcerii către sine motivată de dorința de a se dezbăra de urât și
a se reinventa, el reușește să scrie romanul nobil și revelator, atingând astfel sublimul actului literar.
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Astenie

Apostazie

bezmetic am alergat peste anotimpuri
în urma-mi uşile le-am trântit distrat
şi fără să cad vreodată pe gânduri
nicicând, înapoi o privire n-am aruncat.

Dormit-am în verde pat înţesat de iasomii
Şi cântec de greieri şi murmur de tei,
M-au legănat.
Visat-am sub bolta poleită cu stele mii
Şi-n creier de munte, aproape de zei,
Pacea mi-am căutat.

mereu pierdut într-o adolescentină visare
niciodată neştiind să citesc printre rânduri
zburat-au anii spre nemărginita zare
ca cenuşa împrăştiată-n cele patru vânturi.
banal şi tern îmi pare astăzi al vieţii iureş
oglindit prin fereastra murdară a unui tren grăbit
singur tovarăş, sufletu-mi din ce în ce mai gureş
vociferează fără încetare, mereu nemulţumit.
că peste tot afară-i o nouă şi verde primăvară
iar eu îl ţin închis prin crâşme obscure şi insalubre
că nu-i mai place votca, iar berea-i tot mai amară
şi-l otrăvesc cu lamentări si gânduri sumbre.
nici un glas al vieţii la joc nu-l mai îndeamnă
nimic din tot ce-odată îl făcea vesel să tresalte
visuri de mult apuse nostalgic le recheamă
păsări argintii ce cândva zburau spre culmi înalte.
iar trenul îşi continuă drumul nestingherit
în jur sunt cireşi în floare şi zvon de sărbătoare
sub gheara unei perpetue astenii, cu trupul amorţit
impasibil rămân la explozia de culoare.

Răni
Răni deschise sângerânde
Dureri îngemănate într-o colecţie sordidă
Vise ucise în a vieţii coridă
Speranţe sfârşite în zboruri frânte.
Crâmpeie de fericiri efemere
Ce răzbat din negura minţii
Palide flăcărui de care mă agăţ cu dinţii
Încercând să dau un sens vieţii mele.
Răni deschise sângerânde
Nici timpul nici copcile nu le va fi vindecat
Te joci cu bisturiul prin sufletu-mi desfigurat
Azi îmi laşi şi tu o rană nouă sângerândă.

Pastel
A nins straşnic de două zile-ncoace,
A nins necontenit.
Pe câmpul cernit, cu limba-i ascuţită
vântul şuieră neostenit.
Doi iepuri gri aleargă-n lung şi-n lat
Prin decorul de cleştar
Pe drumul cernit, cu pas molcom, obosit
Un rătăcit călător solitar.
Şoşonii-i negri se afundă cu totul
În virginele troiene,
Sus pe deal, în ţintirim, un corb zgribulit
Îşi zburleşte negrele-i pene.
În ceasul înserării, lugubrul croncănit
Se sparge-n mii de cioburi.
Pluteşte peste vale, peste râul - care, pârâind,
Se sparge-n mii de sloiuri.
Dar iată! risipite prin lunca adormită,
Câteva case răzleţe,
Lumini palide ard la ferestre, iar din coşuri
Fumuri se înalţă semeţe.
Departe în oraşul înecat în noroaie,
În casa pustie, doar câinele şi cu mine,
Sună telefonul într-o altă odaie:
-Alo, sunt tata, am ajuns cu bine.
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Sorbit-am din însângerate, pătimaşe cupe de vin
Şi-n efemere şi şăgalnice tovărăşii,
M-am dezmăţat.
Gustat-am din bucate alese de regesc festin
Şi cu cete gălăgioase şi vesele cârdăşii,
Am cântat şi am dansat.
Cutreierat-am cetăţi din cele patru zări
Şi trubaduri şi lăutari cu graiuri străine,
Tristeţile mi-au alinat.
Cugetu-mi rătăcit-a peste mări şi ţări
Şi cu mesianici psalmi şi poeme păgâne
Setea mi-am astâmpărat.
Dar ca un Hegasias mereu însetat,
Ca un călugăr căzut în apostazie,
Ca un visător trezit din reverie,
Simt că viaţa aşteptările mi-a înşelat.

Toamnă rustică
Frângând firave, scheletice ramuri
Doineşte a jale vântul prin livezi,
Despuiată de veşmintele-i verzi
Pădurea poartă ale toamnei flamuri.
Pe câmp veştejiţi păpuşoi,
Strânşi în alaiuri foşnitoare,
Ziua adăpostesc mici rozătoare,
Noaptea - duhuri şi strigoi.
În via prădată de grauri
Palide şi roşii frunze mor,
Pe jos se aşterne ruginiu covor
Dantelat de-ai toamnei lauri.
Agăţat de o piatră funerară,
Un solitar trandafir sălbatic,
Înfiorat de vântul zănatic
Îşi scutură a amintirilor povară.
Înmiresmat covor de roze pale
Se aşterne peste marmora crăpată
De-ale toamnei lacrimi argintată
Se aşterne înserarea peste vale.

Bacoviană
Într-o crâşmă obscură, înecată-n fum
Stau singur la o masă murdară
Iar paharul de votcă ordinară
Zace lângă o solniţă înecată-n scrum.
Absent privesc prin geamul aburit
Ba ninge, ba plouă, e o umedă seară.
Un semnal anunţă un tren în gară,
În parc un alcoolizat a murit.
Cu chipuri cenuşii, lipsite de viaţă,
Navetişti în paltoane umede, grele,
Se-ascund sub şubrede, negre umbrele
Precupeţe grăbite se întorc de la piaţă.
Şi aş vrea să scriu de primăveri,
Sau de iubiri cum rar mai vezi
Dar în minte-mi vin doar zăpezi.
Şi puhoaie. şi câini hăituiţi de hingheri.
Scârbit de ştirile din jurnalul de noapte
Singur mă mint că nu mai îmi pasă
Alcoolizat plec într-un târziu spre casă,
Prin ploaia ce cade în demonice şoapte.

Șsst!...

		
vorbește în șoaptă cu mine,
nu vezi cum mă străduiesc
să umblu în vârful degetelor
ca o balerină sfioasă?
pășesc încet peste gândurile mele
cu trupul făcut clepsidră,
cu simțurile risipite în fire de nisip...
nu mă atinge!
nu vreau să curg prin timpul tău,
vreau doar să-mi privesc
gândurile adormite,
abandonate în leagănul uitării....
șsst!...
vorbește în șoaptă cu mine
sau mai bine taci...

Și dacă vrei...
înconjoară-mă cu flori,
îmi plac ghioceii...
țin minte că îți spun asta în fiecare an
atunci când crisalidele
își pun hainele de sărbătoare
și migrează în culorile curcubeului.
		
înconjoară-mă cu miresme,
îmi place mirosul câmpului...
țin minte că îți spun asta în fiecare an
atunci când iarba cosită
îmi sărută tălpile goale
cu roua răsăritului de soare.
înconjoară-mă cu iubire,
îmi place beatitudinea plutirii...
țin minte că îți spun asta în fiecare an
atunci când păsările
din coșul pieptului își iau zborul
urcând către cer.
și dacă vrei,
peste toate acestea,
înconjoară-mă cu tine, primăvară,
căci, iată, îți mărturisesc
că eu sunt cea care îți fură toate diminețile
sorbindu-ți cu nesaț lumina...

Extensii			
Mi-am prins de rădăcinile inimii
extensii ale timpului...
un timp al veșniciei
care nu poate fi măsurat
în banale tic-tac-uri de ceas...
Îl măsor, smerită, în rugăciuni,
și astfel, cu mâinile împreunate,
alerg înspre primăvara aceea
ce-și împletește mugurii în cununi
așezate pe frunțile sfinților.

Regrete...
Cum s-a întâmplat
de s-au răsturnat imaginile,
în timp ce mușcam din măr,
nu îmi mai amintesc cu exactitate...
știu doar că m-am trezit dintr-o dată
cu capul în jos
și cu julituri pe frunte...
firesc ar fi fost să le am pe genunchi
și-atunci... atunci
nu ar mai fi fost nevoie de atâtea lacrimi
care să spele și să vindece rănile...
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Nelu MĂRGINEAN:

Precum deasupra, aşa şi pe pământ
de Elisabeta SZAKACS
- Aceasta este lumea în care trăiţi, a dualităţii.
Nu puteţi accepta că sunteţi egali, o unitate. Purtaţi
în voi nevoia de a ieşi în evidenţă de a fi mai special
ca celălalt, vă raportaţi mereu la celălalt. O formă
de a menţine puterea şi controlul, de a oprima şi
exploata, de a vă însuşi valoarea celuilalt, iar pentru asta e nevoie de a crea confuzie. Aşa cum există
adevăr, inevitabil există şi minciună. Tot ce faceţi voi
acum au făcut şi părinţii voştri, până la Adam. Sau
credeţi că ei n-au minţit, nu au furat coroana celuilalt? Al treilea element care vă lipseşte din barcă
pe care biserica a ascuns-o foarte bine şi intenţonat,
este tocmai, mama, femeia, fericirea. Nu observaţi
cu câtă reţinere e pomenit numele şi fiinţa Fecioarei Maria? Ea trebuie să fie fecioară, să trăiască în
mănăstire şi tot doar acolo în umbră va putea trăi.
Femeia este asociată cu imaginea lui Lucifer izgonită
din Ceruri, alungată, renegată şi este acel Diavol care
ziceţi voi că vă dă târcoale, bineînţeles asta în iluziile
voastre. Şi vă condamnaţi că purtaţi păcatul în voi,
că în păcate v-a născut maica voastră, că acel Diavol,
iar şi iar acel Diavol ... când ar fi atât de simplu să-l
numiţi o Stea Strălucitoare. Cine vă opreşte? Egoul
vostru. Cel care vă spune că nu pot sta doi pe podiumul de locul întâi. De ce credeţi că acel Diavol
care e scos din ecuaţie, tace şi râde? De ce nu mai
poate râde Dumnezeu? Mai devreme sau mai târziu adevărul iese la iveală. Al vostru „Lucifer” din
ceruri îşi cunoaşte valoarea, odrasla sufletului ei şi
ştie că nu aţi întemniţat nici un Diavol, ci Steaua
voastră Strălucitoare. „Puteţi fi buni sau răi, dar nu
fericiţi, până nu-mi veţi recunoaşte coroana ce mi
se cuvine. Ceea ce voi aţi aruncat, eu o voi ţine cu
sfinţenie la pieptul meu, aşa cum doar o mamă ştie.”
Faţa asta nu o cunoaşteţi, dar există. De fapt din
bine se descinde răul, iar din ne-fericire, tristeţea.
Oare câţi părinţi cu toată convingerea că fac bine, au
făcut cel mai mare rău copilului? Binele se manifestă
prin forme exterioare şi poate fi dăruit, dar dus în
exces naşte răul, răzbunarea care ucide. Este de fapt
acelaşi ou sub o altă pălărie. Binele şi răul de fapt
se întrepătrund. Dar dacă prin rugăciunile voastre
cereţi fericire, Dumnezeu nu vă poate ajuta. Nu este
segmentul lui de activitate. Pentru asta trebuie să vă
rugaţi la acel „diavol”, adică la Mama Divină. Ea este
zeiţa fericirii ce transcende suferinţa. De ce credeţi
că plânge acest Pământ înecat în suferinţă? Pentru
că voi sunteţi înecaţi în minciună şi neputinţa de a
mai vedea adevărul. Voi credeţi că fericirea este în
mâinile diavolului, sau chiar dacă nu credeţi, ea aşa
este înmagazinată în subconştientul vostru. Că nu
este frumos şi nu se cuvine să cereţi multe daruri
simple şi fireşti, doar pentru că ele ar avea o oarecare
legătură cu trupul sau viaţa materială. Că Lucifer
tocmai de aceea a devenit diavol, pentru că a râvnit.
Poate nu ştiţi, dar Lucifer nu are nici o legătură cu
aşa numitul diavol, despre care vorbeşte biserica.
El a fost un spirit luminos, care nu-şi poate pierde
lumina, şi nu se poate întuneca. Întunericul însuşi
nu se poate lumina, precum Lumina nu se poate întuneca, poate doar să scadă în intensitate. Spiritele
întunecate, niciodată nu au văzut Împărăţia Cerurilor, ei n-au fost acolo. Creatorul tuturor văzutelor
şi nevăzutelor care v-a creat prin scânteia lui Divină,
v-a dat în stăpânire acest Pământ nu ca să îl apăraţi
ci ca să faceţi din el un paradis al vostru. Zeii nu
se amestecă în viaţa voastră decât dacă la cereţi ajutorul. În asemenea cazuri ei îşi pretind remuneraţia
care li se cuvine de drept, fireşte nu în bani pentru că
aici se trăieşte prin prisma altor valori. Ce credeaţi că
în Univers există ceva de-a moaca? Vă simţiţi cumva datori vânduţi faţă de zei? Normal, aţi umplut
pământul cu incantaţiile voastre „Dumne-zeule!”

Iar voi aţi răspuns cu „muie”. Vedeţi că s-ar putea să
vină cămătarii lor să vă ia până şi pielea dacă n-au ce
lua altceva de pe voi.” Acum simţiţi? că de teama pe
care aţi acumulat-o în voi, aţi devenit neputincioşi?
Voi sunteţi Omul care are o misiune aici pe Pământ.
Aveţi liberul arbitru de la Creator nu de la Dumnezeu. Acum să te întreb şi eu ceva. Majoritatea
bărbaţilor când spun eu sunt bărbat, cu ce se
identifică? Cu puterea, cu autoritatea. Un Dumnezeu! Dar o femeie? Cu iubirea din ea şi cu nevoia de
a se dărui. E ispita, diavolul! Uiaţi-vă acum la femeia
din voi şi discerneţi adevărul. Femeia este misterul şi
bucuria vieţii pe care bărbatul nu o va putea distruge
niciodată, de aceea o ţine îngenunchiată. Ştiaţi că
bărbaţii sunt structuraţi în aşa fel încât pot trăi foarte
bine fără iubire? De aceea au numit-o păcatul care
vine să le tulbure liniştea. S-ar fi debarasat de mult
de voi, dar voi femeile deţineţi misterul perpetuării
speciei. Partea cea mai frumoasă din voi nu o pot
înţelege şi se folosesc de ea doar ca de un divertisment. Fericirea!... gustă din ea cu plăcere, apoi se
retrag în propria lor identitate care este puterea,
autoritatea şi realitatea concretă în care trăiesc cu
convingerea că fac tot ce e bine şi oferă tot ce e necesar. Dar această pace sufletească a lor este de fapt
un ego mulţumit care se odihneşte şi ştie că atunci
când se trezeşte are la îndemână bucăţica de zahăr.
Bărbaţii nu pot conştientiza sub ce formă femeia se
identifică în interior cu iubirea, cu acea formă de a
dărui, până la a se dărui. Atunci când femeia nu-şi
găseşte mediul potrivit, se pierde pe sine şi automat
fericirea. Din nevoia de autoapărare cade în extremă
şi iubirea din ea devine marea nefericire care acum
posesdă, devorează şi ucide. Femeia este ceea care
poartă în ea gena iubirii, salvarea omenirii. Forţa ei
care este fericirea, acel dulce-amar ştiut doar de ea,
acel extaz, aceea chemare „şi vino să ne aruncăm în
mare” aceea nebunie care uită de sine pentru a redeveni copil, chiar şi pentru un minut. Fericirea este
un sentiment în plină expansiune, de beatitudine ce
vine din interior, o stare pe care o atingi în interiorul
tău. Nu este o formă, un gest pe care să-l poţi oferi,
cu care să faci bine sau rău celuilalt. De aceea femeia
nu-şi găseşte nici o pace interioară şi este mereu în
căutare. Fericirea va reveni mereu în ea ca o oarbă
necesitate, şi o va lăsa plângând în neputinţa ei. Căci
dacă cel de lângă ea nu va putea simţi fericirea ei,
cum ar putea ea s-o ofere? N-o poate pune pe masă!
Dacă vrei o iei, dacă nu, o laşi. Precum vezi, binele
şi fericirea sunt două lucruri distincte, unul vine din
afară iar celălalt din interior. Doar unirea lor va naşte
iubirea. Doar atunci când egoul va dispare, fericirea
îşi va putea regăsi forma ei de dăruire. Şi ca să-mi
termin povestea „A fost odată ca nicio dată ... şi aşa au
trăit împreună până la adânci bătrâneţi.”... Atunci când
Dumnezeu îşi va îmbrăţişa Dumnezeiţa, şarpele va
pleca ruşinat. Adevărata iubire va înflori doar într-o
stare de pace interioară absolută, în care nu mai există
ego. Ea doar va exista, ca o pace binecuvântată în voi.
Binele şi fericirea rămân doar sentimente şi senzaţii
cu care iubirea se îmbracă, se dezbracă şi dansează cu
voi. Adevărata iubire este o stare permanentă ce doar
există blând în voi şi nu moare niciocată. Ea nu este
un sentiment ci o stare. De aceea toate sentimentele
o pot învălui, dar doar atât. Forţa iubirii este unică
şi-n faţa ei păleşte orice bunătate sau gest nobil, precum şi fericirea cu misterul ei ce vine şi pleacă, chiar
dacă pentru a reveni apoi cu mai multă intensitate.
Când atingi această stare nu mai faci nici rău, nici
bine, nu mai chemi fericirea, pentru că ele coexistă
în tine. După cum spunea Sf. Augustin „Iubeşte şi fă
ce vrei.” Trăiţi în prezent copiii mei şi îmbrăţişaţi-vă
cu iubire!

Poveştile lui Buna
Anica (VII)
Abia că se crăpa de ziua şi noi eram deja în lanul de cucuruz la tăiat de tulei. Că
mai târziu, când dădea soarele sau începea a trage vântul, era mai greu... Frunzele se
uscau, deveneau sfărmicioase şi te puteai şi tăia în ele. Dar pe rouă erau jilave şi moi,
“ca bumbacul”, cum spunea Buna Anica.
- Faine mai îs zilele de toamnă aici la noi pe Câmpie; de bună samă că nu tăte,
numa’ alea senine şi călduţe, că alea mohorâte şi ploioase parcă-s de dus morţii la
groapă, spunea Buna Anica privind lung peste lanul de cucuruz şi peste tăul care prindea a luci argintiu în bătaia primelor raze de soare.
Tăiam tulei de porumb “într-a popii”, aşa-i spuneau oamenii la tarlaua ce sentindea de la biserică în sus, pe lângă livadă şi până-n deal la casa lui Varga. Toate
tarlalele aveau un nume: într-a popii, într-a lui Grap, într-a lui Pirlea, în Vătajniţă,
într-a Sanitarului; aproape toate numele de tarlale erau după numele fostului proprietar. “Într-a popii” sau “în iclejie” cum îi mai spuneau unii, a fost pământ bisericesc
pâna la colectivizare, mai precis a Bisericii greco-catolice. Dupa ce cultul greco-catolic
a fost interzis, averea bisericii a luat-o statul şi mai târziu colectivul, iar biserica s-a
transformat din greco-catolică în ortodoxă.
De sus, din deal, din marginea livezii, se vedea mai ales toamna când era senin
şi limpede aerul, pâna hăt-departe... În sus puteai vedea Scaunu’ Domnului, care era
mult dincolo de Reghin. Iar în jos, pe vreme limpede se vedeau chiar şi Cheile Turzii.
Aşa era şi atunci: senin şi limpede ca un pahar de cristal, ca o apă curată şi repede
de munte. O pânza uşoară de ceaţă ca un fum subtire stătea aşezată peste tău si peste
stuful de-dinsusul digului dar s-a risipit repede de-ndată ce-au dat primele raze de
soare. Am mai tăiat o vreme la tulei pâna când am simţit că frunzele de cucuruz încep
să se usuce şi să fie aspre la mâini si la obraz.
- No! Mai dă-i în plata Sfântului de tulei, hai şi ne-om hodini o ţâră ş-om îmbuca
tri dumnicaţi... Şi ne-om apuca dup-aia de legat jupcii de tulei, i-om aduna în popi şi
cam atâta pe zâua de azi... Cam atâta aici, într-a popii, că de lucru nu să gată niciodată
cât îi hău’ şi părău’, spunea Buna Anica în timp ce şi căuta cele de trebuinţă pentru
mâncare.
Scotea din traistă o pâine mare şi rumenă, coaptă în cuptor pe frunză de varză, o
bucată mare de slănină afumată, un boţ mare de brânză, gogoşari şi ceapă. Tăia felii
mari din pâinea pe care o ţinea la piept ca pe un odor de preţ... Şi totul aducea cu ceva
sfânt, cu ceva măreţ. Mâncam aproape tăcuţi. Oare de ce pe hotar pâinea cu slănină,
cu brânză, cu ceapă, avea un gust atât de bun? N-am ştiut niciodată de ce.
- No ni, mă copii, amu că-i aşa de limpede vremea, parcă numa’ un picior trebe să
pui şi eşti dincolo peste Vale, pe Gredini sau în Scurta... Şi când Buna Anica pomenea
de Scurta, locul copilăriei ei, vedeam cum i se umezesc ochii. Fain mai era mă copii
când eram şi io copilă de sama voastră, acasă-n Scurta. Plină de case şi plină de copii
de sama mea era valea aia scurtă, cum îi zâce şi numele. Şi Doamne, ce-mi mai plăcea
să mă duc cu oile pe hodaie şi pe rât... Ajungeam câteodată până la podu’ lui Şandor şi
până la Cernătoaie. Ni, dacă vă uitaţi voi peste tău, acolo aproape de Groapa Rădăii,
este-un nuc mare, numa’ ăla o mai rămas din livada Cernătoaii... Ş-o bucată de zâd de
cărămidă mai stă-n picioare din casa grofoaiei...
- Cine era Cernătoaie Bună?
- Era o bocotană, o grofoaie, un fel de boieroaică... Da’ era cam într-o ureche. Era
lungă şi slaba şi umbla tot timpul cu parapleu’ la ea. Pe bărbatu-so, pe grofu’ io nu
l-am cunoscut c-o murit demult. Lumea zicea că ea o fost dintr-o familie bogată da’
cum ea era cam într-o dungă, o măritat-o ai ei după un grof, grofu’ Csernatony, da’
care n-avea nici o piţulă-n jeb, adică era sărac, vai de capu’ lui, da’ avea titlu de nobel
că era grof. Or avut şi un copil împreună, pe Elek, care şi ăsta era-ntr-o huznă. Amu nu
ştiu dacă aşa o fost din născare, da cică l-o dat ai lui pe la şcoli la Cluj şi mai pe urmă
la Budapesta; şi cică odată când o vinit cu trenu acasă în vacanţă o sărit din tren până
n-o ajuns trenu-n gară şi s-o lovit rău la cap şi ş-o rupt ş-un picior; ş-o rămas dup-aia
şchiop da’ şi cam într-o dungă. Da’ pintru aia, cât era de nefufen şi de chilav, umbla
cică după muieri şi după fete ca un hărmăsar lovit de streche. Prin august când se treiera grâul, mergeau oamenii la grofoaia la arie la treierat. Era harmalaie mare pe lângă
batoză când se treierau stogurile de snopi de grâu... Şi praf era şi spini de pălămidă... Şi
Elek cică venea îmbrăcat numa-n chiloţi şi păpuci, cu bastonu-n mână, să se uite cum
lucră oamenii, dar mai cu seamă să se uite la muieri. Şi ziceau oamenii că se apropia de
câte o muiere care-i plăcea lui mai tare şi cât pe româneşte, cât pe ungureşte îi propunea să mergă cu el în şură promiţându-i în schimb mărgele şi năfrămi de mătase. Apăi
nu o dată cică, s-o trăzât prins de-o mână şi de-un picior şi aruncat drept în mijlocu’
paielor şi a spinilor de pălămidă de la curu’ batozei. Să scula cică urlând şi înjurântd
ş-o lua repede cătră casă aruncând peste umăr vorbe grele cu Iştăni şi cu budoş olah...
- Ş-apăi ce s-o ales din familia lui Cernătoaie, Buna?
- Ce să s-aleagă mă copii? Ia ce s-alege de multe ori din câte-o familie de vază. Mai
întâi o furat-o administratorii care cât o putut... Dup-aia o vinit războiu şi n-o mai
avut cine să-i lucre pământu’. După război, o vinit reforma agrară ş-apăi dup-aia o
vândut grofoaia ce o mai putut vinde ş-o plecat împreună cu Elek, unii spun că la Cluj,
alţii că la Budapesta, Dumnezo mai ştie... Sigur că or fi morţi de-amu şi Dumnezo
să-i hodinească pintru că, după câte ştiu n-o făcut nici rău nici bine la nime pe-aicea.
Ca şi când ar fi auzit-o pe Buna Anica vorbind despre cei plecaţi din astă lume,
clopotele bisericii din josul tarlalei au început să bată tânguitor şi lung...
- O fi murit cineva, a zis Buna Anica mai mult pentru ea. Ce să-i faci? Ăsta-i datu’
lumii... Unii vin pe lume, alţii pleaca din ea... Vin cu-n scâncet şi pleacă cu-n oftat...
Şi între astea două se bucură, se-ntristează, fac copii, îşi îngroapă pe cei dragi... Că
ăsta-i datu’ lumii...
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Zbucium, protest, iubire... toate într-o singură
expoziție de pictură
de Ionel ALBU
plecat peste graniţe, un fel
de ”imigrant temporar”, dar
şi din experiențele colegilor
şi prietenilor săi nevoiţi să îşi
caute norocul şi să trăiască
în străinătate, de multe ori
departe de familii. Cătălin
Grigoraş nu s-a gândit doar
la români, ci la mai toţi cei
care imigrează în această
eră a globalizării. „Mesajul
expoziţiei ar vrea să sugereze o
stare socială actuală, imigraţia,
care naşte crize, a născut crize
familiale, a născut stări de con

Peste 25 de lucrări realizate de trei artişti plastici specializaţi în pictură murală,
doi din Neamț şi unul din
Bucureşti, au putut fi admirate de iubitorii de frumos
şi în special ai picturii, în
cadrul expoziției desfășurate
în perioada 26 iulie-9 august.
Mircea Albu, ale cărui
10 lucrări au fost expuse la
etajul galeriei ne-a mărturisit
că acestea sunt rodul a şapte

luni de muncă în atelierul
de la Târgu-Mureş. Lucrările
sunt o combinaţie de negru,
alb şi roşu, cu preponderenţă,
şi exprimă zbuciumul artistului contemporan confruntat cu neputinţa socială şi
chiar violenţa vremilor actuale. „Este o etapă în viaţa mea,
atâta simt acum, o să simt poate
mai încolo mai colorat, mai
viu, momentan situaţia de faţă
e cum se vede pe simezele aces

flict între sisteme diferite, între
societăţi diferite, între oameni,
eu am încercat să redau povestea celor care şi-au lăsat familia
aici, familii care au suferit,
copii care au suferit, celor care
încearcă să îşi găsească o stare
mai bună sau o situaţie mai
bună în străinătate”, a spus
Cătălin Grigoraş, pictor.
Lucrările lui Mădălin
Grigore Enescu, de mici dimensiuni, în comparaţie cu
cele ale colegilor săi, sunt
pline de culoare, optimiste,

vesele, punându-se accentul
foarte mult pe natură, iubire
și naștere. ”Deși nu am putut
ajunge la vernisaj, am fost cu
sufletul alături de colegii mei
și de invitații lor. Puterea artei
trece de orice granițe, rupe fron
tierele și lasă în urme dâre de
frumos. Mă bucur că am putut
expune într-un oraș atât de cul
tural ca Târgu-Mureșul și sper
că cei care mi-au văzut lucrările
au rămas cu ceva în suflet”, a
explicat artistul plastic.

tea. Trebuie să trecem printr-o
etapă în care vedem că totul
este tăcere, politicul este mult
mai sus decât lumea noastră, a
muritorilor de rând, şi atunci
societatea noastră, societatea
umană este redusă la o tăcere”,
a explicat pictorul.
Cătălin Grigoraş, ce a
ales tonuri mai calde, dar
puternice s-a inspirat în cele
opt lucrări ale sale din ceea
ce a observat ca restaurator

Eugeniu Nistor: Giuluş – file de monografie
de Aurel HANCU

La Editura Ardealul (întemeiată
de Uniunea Scriitorilor din
România la Târgu-Mureş, în anul
1995), directorul acesteia, scriitorul
şi filosoful Eugeniu Nistor, tipăreşte
cea de-a doua ediţie, revăzută şi
adăugită, a volumului Giuluş - file de
monografie, cu un cuvânt de salut din
partea primarului actual al comunei
Ogra, Marian Palaghie, şi o prefaţă
a poetului ardelean, Ion Horea,
originar din satul Vaidei, de unde
se trage şi Episcopul greco-catolic,
George Guţiu, cel care a făcut 14
ani de închisoare în perioada atee a
secolului trecut, pentru „vina” de a
fi fidel Bisericii Române Unită cu
Roma, Greco-Catolică.
Prin rândurile scrise, cu dublă
valoare: estetică şi documentară,
el, Eugeniu Nistor, fiu al satului
transilvănean, se întoarce acasă.
(„Cred – spune el – că pentru fiecare
dintre noi revenirea în satul natal are
aceeaşi semnificaţie ca întoarcerea
lui Ulise, în Itaca, după peregrinările
pline de primejdii, dar şi de
învăţături, ale eroului grec”. p.9).
Un aer nostalgic răzbate din
fiecare pagină, o vibraţie sinceră,
semnul dragostei pentru acel „acasă”,
care ne urmăreşte pretutindeni,
indiferent unde ajungem în lume.
„Aici m-am născut, într-o căsuţă

simplă de la marginea pădurii, aici
am umblat pentru prima oră şi m-am
înfruptat din macrişul acela care îmi
părea atât de gustos, aici am alergat
prin iarba păioasă, printre tremuréle,
ochiul boului, lăcrămioare şi scaunul
lupului, printre florile acelea de câmp
cu arome atât de puternice, că nu
s-au stins în memoria mea, nici după
aproape o jumătate de secol. Aici am
văzut alergând, ca într-o nălucire de
lumină, căprioarele – o întruchipare
a frumuseţii pure, de care nu te mai
poţi despărţi niciodată…” (p.17 ).
Printre figurile emblematice
pentru viaţa socială şi spirituală
a zonei, autorul aminteşte pe
profesorii: Elisabeta Popa, Aurel
Hancu, Zamfira Solomon, inginerul
Gheorghe Oprişor, cantorul nonagenar Ioan Chelza (1900-1996),
preotul locului: Petru Giurgiu,
colonelul (r. ) Vasile Moldovan, lt.colonel (r.) Vasile Chim, fotbalistul
din Divizia B, Vasile Oprişor,
proiectantul de motoare electrice,
Ioan Chelza, învăţătorul Ioan Nistor,
meşterii sondori: Nichie Popa, Olofir
Nistor şi Valer Oprişor şi mulţi alţii.
Pârâul Săratei străbate valea ce
leagă satele: Subpădure, Giuluş,
Cipău, şi apoi se varsă în Mureş.
Locurile de aici au denumiri ce
trimit spre vechi proprietari, spre
rosturi intrate în legendă: „La Ilea”,
„La Vanchi”, „Coraghia”, „Calea
Chingii”, „Coasta Furcilor sau Locul
Răutăţii” (aici au fost executaţi in
vremuri de demult „jălbari răzvrătiţi”), pădurile: „Brânceasca”,
„Digoaia”, „Bârlogului”, „Hăiag”;
„La Cruce”, „Râtul de Jos”, „Râtul de
Sus” etc.
Satul „Giuluş” („pământul lui
Iulius” – o posibilă derivare) este

atestat documentar în anul 1413, însă
după anumite vestigii arheologice,
descoperite prin lucrarea pământului
(monede de bronz şi argint, pietre
prelucrate, vase de lut, vârf de
săgeată etc.), semnele prezenţei vieţii
organizate sunt foarte vechi, un merit
incontestabil pentru punerea lor în
valoare avându-l chiar autorul cărţii.
Eugeniu Nistor foloseşte diverse
surse de documentare (aparţinând
unor istorici precum: V. Gordon
Childe, A. D. Xenopol, Ştefan Pascu,
David Prodan, cercetători: Valeriu
Lazăr, Coriolan Suciu, Şematisme
din secolele XIX - XX ş.a.), dând
cărţii sale autenticitate, credibilitate,
o certă valoare ştiinţifică, dincolo de
evocarea plină de farmec a literatului
(sunt prezentate scurte curriculum
vitae, pentru oameni de seamă ai
locului, poezii inspirate din lumea
satului ale poetului Eugeniu Nistor,
imagini fotografice).
Spre sfârşitul lunii mai 2008,
a avut loc o întâlnire a oamenilor
locului, la care au participat un
număr mare de fii ai satului Giuluş
şi invitaţi de onoare: criticul literar –
Cornel Moraru, Dimitrie Poptămaş
- fostul director al Bibliotecii
Municipale
din
Târgu-Mureş,
scriitorul Aurel Hancu, primarul
de atunci al comunei Ogra, Ioan
Megheşan, scriitorul Eugeniu Nistor
– principalul organizator al acestei
memorabile întâlniri.
Întâlnirea recentă de la Giuluş,
din 31 august 2013, a fost prilejuită
de aniversarea a 600 de ani de
la prima atestare documentară
a localităţii (1413-2013), cu un
program complex din care pomenim
câteva acţiuni: slujba religioasă,
oficiată de pr. Petru Giurgiu,

împreună cu preoţii invitaţi de la
Ogra (pr. Ioan Baciu), Cuştelnic
(pr. Ovidiu Găinar), Chirileu (pr.
Dumitru Rusu) şi Şomoştelnic (pr.
Robert Belean); depuneri de coroane
la Cimitirul Eroilor, evocări şi
rememorări (col. r. Vasile Moldovan –
fiu al satului, col. r. Ioan Megheşan);
discursuri ale invitaţilor: Ciprian
Dobre – preşedintele Consiliului
Judeţean Mureş, Ovidiu Dancu
vicepreşed. C. J. Mureş, primarii
din Iernut (Ioan Nicoară), Cucerdea
(Ioan Oltean), Cuci (Ilie Şuta ), Ogra
(Marian Palaghie – moderatorul
programului), directorul Bibliotecii
Municipiului Târnăveni, prof. Gh.
Moldovan, prof. dr. Nicolae V. Fola
de la Colegiul Tehnic Târnăveni,
prof. Zamfira Solomon, pr. prof.
dr. Aurel Hancu de la Târnăveni,
directorul Şcolii Generale din Giuluş
între 1966-1972, scriitorul Eugeniu
Nistor, fiu al satului, care a prezentat
mai multe vestigii arheologice de
mare interes ştiinţific; lansarea cărţii
lui Eugeniu Nistor, Giuluş - file de
monografie (Ed. Ardealul, TârguMureş, 2013, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, 125 p.), despre care a vorbit

scriitorul Aurel Hancu; spectacol
artistic, susţinut de Ansamblul
folcloric „Ogrenii”.
A fost o zi splendidă în prag de
toamnă, sâmbătă, 31 august 2013,
care a coincis cu beatificarea, la
Bucureşti, a monseniorului Vladimir
Ghika, martir deopotrivă al Bisericii
Romano-Catolice şi al Bisericii
Greco-Catolice, fiind primul Preot
Român care a slujit în ambele rituri
şi acum a fost ridicat la cinstea
Altarelor, fiind pomenit pe 16 mai al
fiecărui an creştin.
Un fiu al satului – Eugeniu Nistor
(profesor, scriitor, filosof, editor)
– se întoarce pe deplin împlinit în
propriul sat dintre Târnava Mică şi
Mureş. E un mod de a te redescoperi
pe tine cu rădăcinile, cu cei cu care ai
vieţuit laolaltă, ca într-o mare familie,
cu cei care vor salvarea familiei lor
nu numai în istorie, ci şi în veşnicie.
Biserica, Şcoala, Cimitirul, Satul în
ansamblu sunt locuri de popas, de
redescoperire a gândului frumos şi
bun, a faptelor care rămân, a iubirii
care ne ţine împreună pe cei de ieri,
de azi şi de mâine.
Giuluş, 31 august 2013
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Poezia lui Vasile Pintilie (*
de Eugeniu NISTOR
Aş constata, pentru început,
că în ultimii ani se întâmplă un
fenomen interesant: în competiţiile
literare (concursuri, festivaluri de
poezie etc.), dar şi în politica de
promovare publicistică a revistelor de
cultură, există tendinţa de a impune
o categorie specială de literatori, care
din punct de vedere biologic nu sunt
prea tineri ci, dimpotrivă, unii chiar
ajunşi la vârsta deplinei maturităţi,
aceştia fiind adesea lirici, confesivi
şi discreţi, descinzând parcă din
generaţiile unor decenii trecute (’70,
’80 sau chiar anterioare acestora).
Acestei categorii îi aparţine şi poetul
Vasile Pintilie care, talentat cum este,
s-ar fi putut impune în agora noastră
literară în urmă cu câteva decenii şi,
cu certitudine, cu mult mai mare
succes de public prin anii ’80, când
în peisajul nostru literar s-a afirmat
o linie poetică suavă şi nostalgică,
aşezată sub semnul confesiunii cu
iz romantic şi a unor experienţe
neobişnuite, consumate în mediul
citadin, de către reprezentanţi ai
lumii rurale, „alungaţi” la oraş în
epoca industrializării forţate. Toţi
aceşti reprezentanţi lirici percepeau
fiorul dezrădăcinării ca pe o „lipsă”,
ca pe un gol sufletesc care trebuia
umplut cu ceva, iar poezia, confesiunea în versuri, neliniştită, era lucrul
cel mai la îndemână.
Dar iată un exemplu elocvent al
acestui profil liric de tip confesivnostalgic-reflexiv, aşa cum rezultă
din caligrafierile în manieră neotradiţionalistă ale poetului luat în vizor:
„mi-e dor de o dumbravă/ s-o-ncalec
eu otavă// şi nechezând din greieri/
la rouă să pun băieri// şi printr-un
şold de vânt/ de lună m-agăţ gând//
iar stele cosind fân/ le-aş necheza la
sân// s-audă-o dragă care/ de singură
mă n-are// pe tălpi îi zbat cărări/ iar
buze vin călări...” (Mi-e dor...). Tot
prin sitele nostalgiei rustice sunt
strecurate şi rafinate îndepărtatele
trăiri ale lui Vasile Pintilie din poemele: salcâmul, plopul, lună, galben
de mesteacăn ş.a.
Deşi practică, cu ingeniozitate,
versul clasic, e drept că într-o manieră
modernizată (versurile fiind scrise
intenţionat fără semne de punctuaţie
şi cu literă mică, inclusiv numele
proprii şi titlurile poemelor), totuşi
cele mai valoroase creaţii ale volumului
lui Vasile Pintilie sunt reprezentate de
confesiunile în vers liber, abordând
o gamă extrem de variată de teme,
de la problematica atât de complexă
a eului lăuntric până la romanţa
delicată a despărţirii de iubită, şi de la
încercarea de identificare a sensurilor
şi semnificaţiilor cuvintelor până la
„locul geometric” al sentimentelor
omeneşti, transpuse în metafore
specifice, aflate însă în deplină
consonanţă cu conţinutul cercului
abordat: „...dacã unghiul π al
arcului lãcrimând în secret/ dupã
ipotenuzã/ este linie mijlocie în
cadranul lãuntric al înãlţimii/ lui
pitagora despre dragoste/ atunci da
secanta perpendicularã din centrul
de greutate al corzii vibrante/ din
tine din mine din tine din mine din/
împarte universul cunoscut în douã/
lumi/ neeuclidian de fireşti/ în a
mea triunghi circumscris numai ţie/
în a ta cerc cu lungimea înfãşuratã
numai mie/ teoreme nedemonstrate/
curg infinit prin palmele sudate în/
tangenţã” (antiinerţia).
Experienţa lecturii, obsesia

originalităţii, intenţia de a obţine
structuri poetice printr-o aşezare
logică a elementelor, după o noimă
care ne aminteşte de poezia lui
Nichita Stănescu, toate acestea îl
duc pe Vasile Pintilie la o formulă
lirică aparte, căreia poetul îi spune
altfel, denumind-o „culoarea vorbei”
(poem care împrumută chiar titlul
volumului): „se ia o cioară din cer şi
se face lumină/ sau nod de-ntuneric/
se ia cioara din ochi şi se face piatra
neagră/ sau păcatul însuşi/ se iau
ciorile din culoarea neagră şi se fac
îngeri/ sau arginţi de-o idee/ se ia
culoarea neagră de pe culoarea cioară
şi se face speranţa/ ca o lacrimă
neagră/ se pune culoarea cioară pe
o cioară şi luna intră-n pământ/
ca o speranţă sub o aripă/ se pun
toate ciorile pe culoarea neagră şi se
deschide ochiul/ ca o aripă înlăuntru
de zbor/ se pune ochiul pe cioară şi
se trezeşte lumina/ ca un zbor înainte
să zboare/ se pune lumina pe cioară
şi se sparge o stea/ tolănită pe umbra
cuvântului.”(culoarea vorbei)
Dar autorul acestui volum nu
este un debutant, el publicând în
2012 volumul Desculţ prin roua
proaspăt cosită, la vârsta de peste 50
de ani, ceea ce ne determină să ne
întrebăm: de ce, totuşi, a debutat
Vasile Pintilie atât de târziu?! Să fie
vorba de discreţie şi rafinament?
Sau de o anumită timiditate faţă de
intrarea în arena literară? Numai
autorul poate clarifica acest aspect –
noi putem să facem doar supoziţii! Şi
mai putem să apreciem, cu oarecare
certitudine, nivelul valoric destul de
ridicat al creaţiei sale poetice, care
este echivalent cu măsura talentului
său literar şi cu vrednicia ostenelilor
depuse pe misteriosul ogor al literaturii.
Degajând lumină, fineţe, discreţie, mizând pe o metaforă limpede
şi un limbaj simplist, necontorsionat,
poezia lui Vasile Pintilie este o poezie
cu aderenţă la cititorii zilelor noastre,
atâţia câţi au mai rămas! Căci –
să recunoaştem – nu mai trăim
demult într-o societate în care viaţa
şi personajele zugrăvite în literatură
sunt preluate ca modele, ci într-o
lume în care pragmatismul şi dorinţa
de parvenire îngenunchează vizibil
gândirea „caldă” (sentimentalismul)
şi impun tot mai mult canoanele
gândirii „reci” (raţionalismul sever),
care îl îndreaptă pe om spre succesul
facil şi imediat, şi îl îndepărtează
tot mai mult de ordinea naturală a
lucrurilor şi de latura „umanistă”, la
care s-a lucrat în atâtea veacuri!
Aşadar volumul lui Vasile
Pintilie, Culoarea vorbei, este un
volum pe deplin închegat, care
anunţă un spirit nostalgic şi reflexiv,
topind în candoarea versurilor sale
o mare cantitate de trăiri şi stări
sufleteşti, transfigurate şi ornate liric
cu o pecete care îl individualizează ca
poet.

*)Vezi volumul de versuri Culoarea
vorbei, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş.
2013

Camil Petrescu şi „noua structură” a
romanului modern
de Diana POTCOAVĂ
Concepţia referitoare la structura narativă a autorului
Camil Petrescu, poate fi surprinsă cel mai bine în eseul
său „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”, care face
parte de volumul Teze şi antiteze.
În cadrul eseului amintit, Camil Petrescu abordează
problematica noii structuri din perspectiva autenticităţii,
considerând că aceasta se referă la „tot ce e omogen şi
solidar structural, în aşa măsură încît permite printr-un
act de inducţie, identificarea întregului structural pornind
de la parte, fireşte cu posibilitatea de a deduce într-o
operaţie inversă parte din întreg”. Cu alte cuvinte, i se
părea autentică lui Camil Petrescu „ideea de structură ca
existenţă interdependentă a părţilor”1, căreia i se alătura
existenţa unei unităţi de perspectivă.
Referitor la această unitate de perspectivă, se remarcă
existenţa ei în opera autorului care îl influenţase profund
pe Camil Petrescu şi anume Marcel Proust.
Această asemănare de concepţii şi admiraţia
scriitorului faţă de structura proustiană este detaliat
ilustrată şi argumentată în eseul amintit. În acest sens,
Camil Petrescu afirma faptul că, până la Proust, nu se
manifestase un sincronism al artei cu filozofia şi ştiinţele
vremii, considerând că concepţia romancierilor de până
atunci ca fiind „O construire raţionalistă, deductivă,
apodictică, tipizată”2.
Ce aducea însă nou, această structură? În primul
rând este notată necesitatea redactării unei lucrări la
persoana I, căci „Eu nu pot vorbi onest decît la persoana
întîi(...)”, tot aşa cum la Proust „romanul de 16 volume
(...) este scris la persoana întîi...”. Această tehnică narativă,
constituită sub forma unui „lung monolog”, reprezintă, în
viziunea lui Camil Petrescu, „inima viziunii lui Proust”.
Opţiunea pentru utilizarea naraţiunii la persoana I,
adică pentru a relata doar ceea ce izvorăşte din propria
conştiinţă a autorului, atrage după sine existenţa acelei
unităţi de perspectivă, numită perspectivism proustian.
Această tehnică apare cu precădere în primul roman
consacrat al lui Camil Petrescu, însă, într-o formă aparte
şi în Patul lui Procust.3
O altă teorie importantă privind structura narativă
din perspectiva camilpetresciană, se referă la timpul care
trebuie narat. În acest sens, „obiectul artei ar trebui să
se reducă la descrierea conţinutului prezent”4, crez preluat
din metafizica bergsoniană.
Dacă timpul narat trebuie să fie prezentul, cum se
face trecerea de la acesta la amintirile care sunt evocate
în cadrul romanelor propuse spre studiu? Camil Petrescu
explică întoarcerea către trecut astfel: „În constituţia
prezentului, ca atare, în fluxul conştiinţei mele, în acea
curgere de gînduri, îndoieli, imagini, năzuinţe, afirmaţii,
negări absolute, intră şi amintirile” care „fac parte
din psihicul meu, în clipa în care le am, adică în clipa
prezentă”. Cu alte cuvinte, întoarcerea spre trecut din
clipa prezentă este posibilă cu ajutoul amintirilor, fără

a se abate însă de la condiţia autenticităţii, căci „Dacă
m-aş lăsa în voia amintirii, acum cînd vorbesc, orice mi-ar
apărea în minte ar fi autentic, ar fi durata pură”5.
Intervine aici amintirea, ca şi tehnică de întoarcere în
trecut. Se naşte o nouă problemă: care amintire este cea
care va respecta imperativul autenticităţii, acea amintire
care „să constituie obiectul artei”? În acest sens, Camil
Petrescu remarca la Proust, realizarea distincţiei între
memoria voluntară, care „ne dă numai abstracţii” şi cea
involuntară, a cărei prezenţă este imperios necesară în
cadrul romanului, din punct de vedere camilpetrescian.
Dirijarea acestor amintiri se poate dovedi însă
dificilă. Camil Petrescu găseşte soluţia pentru acest
detaliu, în planul afectivului, „căci structura afectivă
călăuzeşte memoria, chiar atunci cînd accentul cade
esenţial pe cunoaştere”6.
Pe lângă perspectiva narativă, tehnica rememorării
şi mai ales felul tipului de amintire care trebuie expusă,
se remarcă în structura narativă camilpetresciană opinia
conform căreia „Romanul e luptă, ciocnire de caractere.
Fără temeritate, fără aventură, fără ciocnire nu există
conflic, fără conflict nu există destin şi fără destin nu
există roman”. Prin urmare „Romanul e legat de apariţia
conştiinţei”7.
Astfel, concluzionăm prin a afirma că „noua
structură” proustiană este principalul factor care a
influenţat teoria camilpetresciană privind modalitatea
de creare a romanului. Caracteristicile principale ale
romanului camilpetrescian sunt surprinse în eseurile
sale cuprinse în lucrarea „Teze şi antiteze”, dintre acestea
remarcându-se: opţiunea pentru naraţiunea la persoana
I, care oferă o viziune perspectivistă asupra celor narate;
abordarea conflictelor conştiinţei personajelor, care
se desprind prin individualism faţă de societăţile din
care fac parte; existenţa preferinţei pentru naraţiunea
la timpul prezent, categorie care subsumează şi tehnica
amintirii involuntare.
Toate caracteristicile de mai sus există în operele
camilpetresciene şi reprezintă o noutate structurală a
romanului românesc. Acestora li se adaugă şi tonul
afectiv, din care derivă acel caracter dramatic, pe care
George Călinescu îl socoteşte ca fiind „adevărata izbândă
tehnică a lui Camil Petrescu”.
1. Irina Petraş, Proza lui Camil Petrescu, Editura Dacia, ClujNapoca, 1981, p. 38.
2. Camil Petrescu, Teze şi antiteze, Editura Minerva, Bucureşti,
1971, p. 27.
3. Apud Camil Petrescu, Teze şi antiteze, Editura Minerva,
Bucureşti, 1971, p. 28.
4. Camil Petrescu, op. cit., p. 32.
5. Camil Petrescu, op. cit.,, p. 33.
6. Idem, p. 35.
7. Idem, p. 236.

Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la FNT
Teatrul Naţional Târgu-Mureş va participa la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru, care va avea
loc la Bucureşti în perioada 25 octombrie - 3 noiembrie 2013, cu spectacolele Şcoala nevestelor de Molière, regia
Cristi Juncu şi Beznă de mină de Csaba Székely, regia Aba Sebestyén, în secţiunea Creatori şi teatre în spectacol.
Cele două companii ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Liviu Rebreanu şi Tompa Miklós, vor fi prezente
astfel, în Festivalul Naţional de Teatru, eveniment ce adună în fiecare an cele mai prestigioase producţii teatrale
realizate în ultima stagiune.
Ediţia cu numărul 23 a Festivalului Naţional de Teatru – organizat, prin tradiţie, de Uniunea Teatrală din
România (UNITER) şi finanţat de Ministerul Culturii şi Primăria Municipiului şi va mobiliza, practic, toate
spaţiile teatrale ale Capitalei precum şi câteva alte locuri devenite, în ultimii ani, ospitaliere zone parateatrale:
centre culturale, librării, ceainării.
Selecţionerul unic şi directorul artistic al ediţiei 2013 a Festivalului Naţional de Teatru este criticul Alice
Georgescu (aflată, în această calitate, la ultimul mandat), iar director executiv este Aura Corbeanu, vicepreşedintele
UNITER.

Cristian Iorga premiat la Gala HOP
Actorul - colaborator al Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Cristian Iorga, a obținut
Premiul Teatrului Naţional Timişoara pentru “Colateral Oedip” de Mihai Ignat, precum şi pentru personificarea lui
Rowan Atkinson, la ediţia din acest an a Galei Tânărului Actor Hop. Sâmbătă 7 septembrie 2013, au fost acordate
premiile celei de-a XVI-a ediții a Galei Tânărului Actor Hop, desfăşurată la Costineşti, în perioada 4-8 septembrie
2013.
Cristian Iorga este student la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (anul I, masterat arta actorului) iar pe
scena Naţionalului târgumureşean îl puteţi vedea în rolul lui Horaţiu, în spectacolul Şcoala nevestelor de Molière,
regia Cristi Juncu.
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Activităţi culturale desfăşurate în perioada 2009-2013
În anul 2009
1. La 7 martie 2009, Conferinţa Acad. Nicolae Manolescu „Provocările
istoriei literare”, organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra
de Filologie a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş
(Coordonatori Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
2. La 25 martie 2009, Festivalul Internaţional „Primăvara poeţilor”
organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie a
UPM, revista “Vatra” şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş
(Coordonator Iulian Boldea).
3. Festivalul Internaţional „Primăvara poeţilor”, desfăşurat la
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş (6 aprilie) şi la Biblioteca
municipală „Petru Maior” Reghin (9 aprilie 2009). (Coordonatori:
Eugeniu Nistor, Iulian Boldea).
4. În aprilie 2009, Conferinţă Mircea Cărtărescu, organizată
de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie a UPM, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş şi Teatrul 74
(Coordonatori Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
5. În aprilie 2009, Conferinţă Andrei Pleşu, organizată de Facultatea
de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie a UPM, în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş şi Teatrul 74 (Coordonatori
Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
6. În mai 2009, Conferinţă Gabriel Liiceanu, organizată de Facultatea
de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie a UPM, în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş şi Teatrul 74 (Coordonatori
Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
7. În iunie 2009, Conferinţă Mircea Martin „Critica literară, istoria
literară şi studiile de gen”, organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere,
Catedra de Filologie a UPM (în colaborare cu Uniunea Scriitorilor –
Filiala Târgu-Mureş, Coordonatori Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
8. În septembrie 2009, Conferinţă Petru Cimpoeşu „Problemele
prozatorului şi problemele prozei”, organizată de Facultatea de Ştiinţe
şi Litere, Catedra de Filologie a UPM, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori Iulian Boldea şi Al.
Cistelecan).
9. În 22 octombrie 2009, Colocviul Internaţional „De la modernism
la postmodernism”, organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra
de Filologie a UPM, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor – Filiala
Târgu-Mureş (Coordonatori Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
10. Festivalul Naţional „Lucian Blaga” (Coordonatori: Eugeniu
Nistor, Iulian Boldea), ediţia a IX-a, în zilele de 17-19 mai, în colaborare
cu Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş şi Universitatea „Petru
Maior”, cu participarea scriitorilor din Filială: Cornel Moraru, Al.
Cistelecan, George L. Nimigeanu, Ioan Veza, Zeno Ghiţulescu, Marius
Iosif, Dorin Ştefănescu, Aurel Hancu, Ana Maria Crişan, Tereza Periş
Chereji, Ion Ilie Mileşan, Ileana Sandu, Lazăr Lădariu, Ion Dumbravă,
Soril Miavoe, Ioan Suciu Moişa, Kocsis Francisko, Ioan Găbudean. Peste
200 de spectatori.
11. Festivităţile de decernare a medaliei „Fibula de la Suseni”, la 1
Decembrie 2009, patronate de Prefectura Judeţului Mureş, printre
laureaţi fiind şi scriitorii Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea. Peste 100 de
spectatori.
12. Întrunirea membrilor Filialei la sala de şedinţe a revistelor „Vatra”
şi „Lato”, în ziua de 18 decembrie, discutarea şi rezolvarea unor probleme
organizatorice şi a proiectului de activităţi culturale pe 2010, urmate de
decernarea premiilor literare pentru cărţile anului 2008 (preşedintele
juriului: Al. Cistelecan).
În anul 2010
1. Manifestarea culturală „Eminescu, azi”, desfăşurată la Casa de
Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş, sâmbătă, 16 ianuarie,
prefaţată de un recital poetic din lirica eminesciană, susţinut de actori
ai Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, şi apoi de minisesiunea de
comunicări ştiinţifice pe marginea operei eminesciene, în cadrul căreia
şi-au adus aportul: Cornel Moraru, Zeno Ghiţulescu, Eugeniu Nistor,
Lazăr Lădariu, Cristian Stamatoiu, Ileana Sandu şi Angela Fanea. Peste
100 de participanţi.
2. La 25 martie 2010, Conferinţă Angela Marinescu „Poezia şi
viaţa imediată” organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra
de Filologie a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş
(Organizator Al. Cistelecan).
3. La 18-19 martie, Festivalul Internaţional „Le Printemps des
Poetes”, organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie
a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Organizatori
Iulian Boldea, Eugeniu Nistor şi Al. Cistelecan).
4. La 12 mai, Conferinţă George Bălăiţă „Cum se mai scrie azi un
roman”, organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie
a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Organizator Al.
Cistelecan).
5. Masa rotundă „Creativitatea şi analiza critică” (coordonatori:
Al. Cistelecan, Cornel Moraru, Iulian Boldea), 20 martie 2010, în
colaborare cu Universitatea „Petru Maior”. Peste 200 de profesori,
scriitori şi studenţi în sală.
6. La 17 iunie, Conferinţă Ana Blandiana „Poezia ca viaţă” Facultatea
de Ştiinţe şi Litere, Catedra de Filologie a UPM şi Uniunea Scriitorilor
– Filiala Târgu-Mureş (Organizator Al. Cistelecan).
7. Festivalul Naţional „Lucian Blaga” (Coordonatori: Eugeniu Nistor,
Iulian Boldea), 19-22 mai, ediţia a X-a, în colaborare cu Universitatea
„Petru Maior”, cu participarea scriitorilor din Filială: Cornel Moraru, Al.
Cistelecan, George L. Nimigeanu, Ioan Veza, Zeno Ghiţulescu, Marius
Iosif, Dorin Ştefănescu, Aurel Hancu, Ana Maria Crişan, Tereza Periş
Chereji, Ion Ilie Mileşan, Ileana Sandu, Lazăr Lădariu, Ion Dumbravă,
Soril Miavoe, Ioan Suciu Moişa, Kocsis Francisko, Ioan Găbudean. Peste
300 de spectatori.
8. Spectacol cu public la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”, desfăşurat
sub genericul „Primăria îţi dăruieşte o carte”, urmat de prezentarea
volumului „Din lirica românească de dragoste” (având un ciclu din
creaţia poeţilor mureşeni), 28 mai, cu participarea poeţilor: Ileana
Sandu, Eugeniu Nistor, Iulian Boldea, Lazăr Lădariu, Ion Dumbravă,
Soril Miavoe, Ioan Suciu Moişa, Zeno Ghiţulescu, Kocsis Francisko,
Ioan Găbudean. Toate acestea în faţa a peste 500 de spectatori.
9. Lansarea volumului „Uncia de vise”, de Marius Paşcan, prefect al

Jud. Mureş, în sala de conferinţe a Hotelului Prezident din Târgu-Mureş,
2 iunie, cu peste 500 de participanţi; au prezentat scriitorii: Iulian
Boldea şi Eugeniu Nistor.
10. Academia de Teatru din Târgu-Mureş, conferinţa „Literatură
şi cenzură”, susţinută de Dan Culcer, în 15 iunie, urmată de lansarea
volumului bilingv al acestuia (română-maghiară) – „Utopia”, prezentat
de Iulian Boldea. Au asistat şi au participat la dezbateri mai mulţi
scriitori de limbă română şi maghiară din Filială. Peste 100 de spectatori
şi participanţi.
11. Şezătoarea literară Giuluş, ediţia I, 17-18 iulie, cu participarea
scriitorilor: Zeno Ghiţulescu, Ioan Găbudean, Aurel Hancu, Eugeniu
Nistor, şi a profesorilor Vasile Ciita Dătăşan, Gheorghe Păcurar, Nicolae
Victor Fola şi Gh. Moldovan. Întâlniri la Primărie şi Căminul cultural
şi recital al poeţilor participanţi, în faţa a peste 100 cadre didactice, elevi
şi săteni.
12. „Zilele Bibliotecii Municipale Târnăveni”, 9-11 noiembrie 2010,
cu participarea scriitorilor-profesori din Filială: Iulian Boldea, Eugeniu
Nistor, Aurel Hancu.
13. Conferinţa cu participare internaţională „Comunicare, context,
interdisciplinaritate” (Coordonatori: Iulian Boldea, Eugeniu Nistor),
19-20 noiembrie 2010, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior”.
Peste 300 de profesori şi studenţi.
14. Colectare şi donare de carte în şcolile din satele mureşene Dedrad şi
Batoş. Întâlniri literare în şcolile menţionate, cu participarea scriitorilor
Zeno Ghiţulescu, Eugeniu Nistor şi Adrian Giurgea (redactor-şef al
revistei LitArt, Târgu-Mureş), în zilele de 22 şi 29 septembrie.
15. În tinda cuvântului, recital poetic (Iulian Boldea, Eugeniu Nistor,
Lazăr Lădariu), Colegiul Naţional „Al. Papiu-Ilarian”, Târgu-Mureş, în
colaborare cu Universitatea „Petru Maior”, 3 noiembrie. Peste 100 de
profesori şi elevi.
16. Festivităţile de decernare a medaliei „Fibula de la Suseni”, la 1
Decembrie 2010, patronate de Prefectura Judeţului Mureş, printre
laureaţi fiind şi scriitorul Alexandru Cistelecan – Laudatio rostit de
Eugeniu Nistor. Peste 150 de spectatori.
17. Lansarea volumului de poezie „Căinţa de a fi” şi a CD-ului, de
Marius Paşcan – prefect al Jud. Mureş, în 10 decembrie, în sala mare
a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, cu participarea a peste 600 de
spectatori. A prezentat, între alţii, şi Eugeniu Nistor.
18. Numeroase lansări de carte, cu participarea scriitorilor: Dorin
Ştefănescu, Zeno Ghiţulescu, Ion Ilie Mileşan, Ion Dumbravă, Eugeniu
Nistor, Cornel Moraru, Virgil Podoabă, Al. Cistelecan, Ion Dumbravă,
Ioan Găbudean, Ileana Sandu, Mariana Gorczika ş.a, desfăşurate în
şcoli, case de cultură şi alte instituţii publice din Târgu-Mureş, Reghin,
Luduş, Sighişoara, Târnăveni etc.
19. La sediul revistei „Vatra”, în ziua de 18 decembrie 2010 –
întrunirea membrilor Filialei, discutarea şi rezolvarea unor probleme
organizatorice şi a proiectului de activităţi culturale pe 2011, urmate
de decernarea premiilor literare pentru cărţile anului 2009 (preşedintele
juriului: Cornel Moraru).
						

În anul 2011
1. Festivalul Internaţional „Le Printemps des Poetes”, 17 martie,
la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureş, coordonator:
Eugeniu Nistor.
2. Petru Cimpoeşu, Starea prozei româneşti actuale, Coordonator: Al.
Cistelecan. Data: 9 martie 2011
3. Nicolae Manolescu, Literatura şi perspectivele ei. Data: 14 aprilie
2011
4. Conferinţa cu participare internaţională a doctoranzilor în filologie.
Data: 15-16 aprilie 2011. Coordonatori: Al. Cistelecan, Cornel Moraru,
Iulian Boldea.
5. Şezătoarea literară de la Giuluş, ediţia a II-a, 15-18 iulie, cu
participarea scriitorilor: Ion Horea, Zeno Ghiţulescu, Ioan Găbudean,
Aurel Hancu, Eugeniu Nistor, şi a profesorilor Vasile Ciita Dătăşan,
Nicolae Victor Fola şi Gh. Moldovan. Întâlnire cu publicul la Biserica
ortodoxă din Giuluş şi recitalul poeţilor participanţi, în faţa a peste 50
cadre didactice, elevi şi săteni.
6. Festivalul Naţional „Lucian Blaga”. Data: 22-23 iulie 2011, ediţia a
XI-a. Locul de desfăşurare: Aula Magna a Universităţii „Petru Maior”.
Coordonatori: Eugeniu Nistor, Iulian Boldea.
7. Şezătoarea literară „LitArt”, ediţia I, de la Zau de Câmpie, 20 august
2011, cu participarea scriitorilor: Eugeniu Nistor, Zeno Ghiţulescu,
Marius Paşcan, Ileana Sandu, Constantin Nicuşan şi Adrian Armand
Giurgea.
8. Simpozionul Canonul poetic, azi. Locul desfăşurării: Universitatea
„Petru Maior”. Data: 23 septembrie 2011. Coordonatori: Al. Cistelecan,
Cornel Moraru, Iulian Boldea.
9. Conferinţa Internaţională IETM 4. Locul desfăşurării: Universitatea
„Petru Maior”. Data: 20-21 octombrie 2011. Coordonator: Iulian
Boldea.
10. Masă rotundă: Revista „Vatra” la 40 de ani (1971-2011), cu
participarea scriitorilor: Cornel Moraru, Al Cistelecan, Virgil Podoabă,
Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, Gheorghe Perian, Aurel Pantea, Kocsis
Francisko ş.a. Locul desfăşurării: Universitatea „Petru Maior”, 2
decembrie 2011, începând cu ora 10,00.
11. La sediul revistelor „Vatra” şi „Lato”, în ziua de 19 decembrie 2011
– întrunirea membrilor Filialei, discutarea şi rezolvarea unor probleme
organizatorice şi a proiectului de activităţi culturale pe 2012, urmate
de decernarea premiilor literare pentru cărţile anului 2010 (preşedintele
juriului: Zeno Ghiţulescu).
În anul 2012
1. La 16 martie 2012, Masa rotundă „Direcţii şi tendinţe în poezia
românească de azi.” Manifestare cu caracter naţional, organizat de
Facultatea de Ştiinţe şi Litere – Departamentul de Filologie a UPM, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori
Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
2. La 29 martie 2012, Simpozion de literatură cu denumirea „Literatura
contemporană şi Universitatea”, organizat de Facultatea de Ştiinţe şi
Litere – Departamentul de Filologie a UPM, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonator Al. Cistelecan).

3. Festivalul internaţional “Le Printemps des Poetes”, 5 aprilie, la
Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureş, coordonator:
Eugeniu Nistor. Au participat scriitorii: Zeno Ghiţulescu, Eugeniu
Nistor, Lazăr Lădariu, Adrian Armand Giurgea.
4. La 26 aprilie 2012 Simpozion de literatură cu denumirea „Poezia
ca provocare.” Organizatori: Departamentul de Filologie a UPM şi
Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonator: prof. univ. dr.
Al. Cistelecan).
5. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”. Data: 23-28 mai, ediţia a XII-a.
Locul de desfăşurare: Aula Magna a Universităţii „Petru Maior”, Grupul
Şcolar „Ion Vlasiu” şi Editura Ardealul. Coordonatori: Eugeniu Nistor,
Iulian Boldea.
6. La 7-8 iunie 2012 Masa rotundă „Naţional şi universal în literatura
română”, organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere – Departamentul de
Filologie a UPM, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor – Filiala TârguMureş (Coordonator Iulian Boldea).
7. Şezătoarea literară de la Giuluş, ediţia a III-a, 28-30 august, cu
participarea scriitorilor: Zeno Ghiţulescu, Ioan Găbudean, Ileana
Sandu, Constantin Nicuşan, Eugeniu Nistor, şi a profesorilor Vasile
Ciita Dătăşan, Nicolae Victor Fola şi Gh. Moldovan. Întâlnirie cu
publicul la şcoala din sat.
8. La 8 septembrie 2012, la Zau de Câmpie, ediţia a II-a a Şezătorii
literare LitArt, cu participarea scriitorilor: Cornel Moraru, Zeno
Ghiţulescu, Eugeniu Nistor, Constantin Nicuşan şi Adrian Armand
Giurgea.
9. La 18-19 octombrie 2012, Simpozionul cu participare internaţională
„Literatura diasporei. Paradigme ale exilului”, organizat de Facultatea de
Ştiinţe şi Litere – Departamentul de Filologie a UPM, în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonator Iulian Boldea).
10. Decernarea Diplomelor de Excelenţă şi a distincţiei „Fibula de
la Suseni”, domnilor: Acad. Nicolae Manolescu – preşedintele USR, şi
Gabriel Chifu – vicepreşedinte al USR, de către Prefectura Judeţului
Mureş, precum şi a Diplomei de Excelenţă şi Medalia Universităţii
„Petru Maior” Târgu-Mureş, doamnei Irina Horea – vicepreşedinte al
USR; au rostit Laudatio pentru laureaţi scriitorii: Alexandru Cistelecan,
Iulian Boldea şi Eugeniu Nistor. Festivităţile s-au desfăşurat în ziua de 13
decembrie, în Aula Magna a Universităţii „Petru Maior” şi au participat
peste 300 de spectatori (cadre didactice, scriitori, studenţi, elevi ş.a)
11. Întrunirea anuală a membrilor filialei Târgu-Mureş a USR, la
sediul revistelor „Vatra” şi „Lato”, în ziua de 22 decembrie, discutarea
şi rezolvarea unor probleme organizatorice şi a proiectului de activităţi
culturale pe 2012, urmate de decernarea premiilor literare pentru cărţile
anului 2011 (preşedintele juriului: Cornel Moraru).
În anul 2013
1. La 16-17 mai 2013 Simpozionul Literatura exilului, organizat de
Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Filologie a UPM şi
Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori Iulian Boldea
şi Al. Cistelecan).
2. La Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureş, la 1 iunie,
în cadrul Zilelor târgumureşene: cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului
Naţional „Lucian Blaga”, cuprinzând: lansarea ediţiei anastatice a
volumului „Cruciada copiilor” de Lucian Blaga (apărută la Editura
Ardealul) şi simpozionul „Lucian Blaga” şi conferinţa filosofică a acad.
Alexandru Surdu. Au participat scriitorii: Eugeniu Nistor, Iulian Boldea,
Ion Ilie Mileşan, Constantin Nicuşan ş.a.
3. La Căminul Cultural din Lechinţa de Mureş, la Şcoala generală din
Ogra şi la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu-Mureş – în ziua de
13 iunie, manifestări de comemorare a scriitorului şi sculptorului Ion
Vlasiu, la 105 ani de la naştere. Au participat scriitorii: Eugeniu Nistor,
Lazăr Lădariu, Valentin Marica.
4. La 20-21 iunie 2013, Simpozionul Literatură şi comunicare,
organizat de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Filologie
a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori
Iulian Boldea şi Eugeniu Nistor).
5. Şezătoarea literară de la Giuluş, ediţia a IV-a, desfăşurată la sfârşitul
lunii august (cu momentul de vârf la 31 august), în cadrul căreia a avut
loc o suită de manifestări culturale precum: Sărbătoarea satului Giuluş
şi întâlnirea cu fiii acestuia, prilejuită de aniversarea a 600 de ani de
la prima atestare documentară a localităţii (1413), slujba religioasă
de la biserica din sat, depunerea de coroane şi jerbe de flori, evocările
şi rememorările la Cimitirul Eroillor şi Crucea Eroilor, discursurile
invitaţilor de onoare şi ale scriitorilor aşteptaţi: Eugeniu Nistor, Lazăr
Lădariu, Aurel Hancu ş.a.
Urmând a se desfăşura, până la finele anului, următoarele manifestări:
- La19-20 septembrie 2013, Masă rotundă Limbajul şi provocările poeziei,
organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Filologie
a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori
Iulian Boldea şi Al. Cistelecan).
- La 28 septembrie 2013 Şezătoarea literară “LitArt” la Râciu cu
participarea mai multor membrii ai filialei, redactori şi colaboratori ai
revistei LitArt. Locul de desfăşurare: Casa de Cultură din localitate.
- La 12 octombrie 2013 Şezătoarea literară LitArt Ediţia a III-a la Zau
de Câmpie, cu participarea redactorilor şi colaboratorilor revistei LitArt,
membrii ai filialei Târgu-Mureş ai USR.
- La 17-18 octombrie 2013, Simpozionul naţional Creativitate şi valoare,
cu participarea redactorilor-şefi ai principalelor reviste de cultură şi
edituri din Transilvania, organizatori Facultatea de Ştiinţe şi Litere,
Departamentul de Filologie a UPM şi Uniunea Scriitorilor – Filiala
Târgu-Mureş (Coordonatori Iulian Boldea şi Eugeniu Nistor).
- La 1 noiembrie 2013, sub semnul comunicării artistice: Medalion Ion
Horea, în prezenţa şi cu participarea poetului, organizat de Facultatea
de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Filologie a UPM şi Uniunea
Scriitorilor – Filiala Târgu-Mureş (Coordonatori Iulian Boldea şi
Eugeniu Nistor).
- În ziua de 21 decembrie, întâlnirea anuală a membrilor, masa festivă
comună şi decernarea de către juriul Filialei a premiilor literare pentru
cărţile apărute în 2012.
Comitetul de conducere:
Cornel Moraru, preşedinte
Iulian Boldea, membru
Eugeniu Nistor, membru (secretar executiv)
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Călătorind printre clasicii literaturii universale
Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Romanul
adolescentului miop
Mircea Eliade
Mircea Eliade, unul din
cei mai importanţi istorici
ai religiilor, a fost multă
vreme profesor titular al
Universităţii din Chicago şi a
lăsat posterităţii o operă care
ar însuma peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele intime sau manuscrisele inedite.
Cartea de faţă, este primul roman cu o clară tentă
autobiografică a lui Eliade.
Este o construcţie măiastră,
despre anii de liceu ai unui
adolescent miop, ochelarist, frustrat, complexat, urât, speriat de
fete şi un rebel devorator de cărţi, fără a fi însă un tocilar. Părinţii
şi profesorii, îl consideră leneş şi incapabil, deoarece neglijează
programa şcolară şi disciplinele care nu-i plac. Poate din aceeaşi
cauză nici fetele nu-i dau vreo atenţie. Dar eroul cărţii este convins că toate aceste lucruri se vor schimba, după ce va scrie acest
prim roman, va ajunge celebru, iar chinurile sale lăuntrice vor
căpăta un alt sens, unul eroic.
Dar, într-o altă ordine de idei, scopul real al tânărului şi
miopului Eliade are alte valenţe decât cele legate strict de un
orgoliu personal izvorât din frustrare… Scopul său, este unul
filozofic, este cel al autocunoaşterii, nu prin imitarea modelelor străine, ci prin căutarea drumurilor nebătătorite, prin învingerea slăbiciunilor, prin asceză, prin voinţă, prin construcţia
personalităţii şi a descoperirii de sine. Cartea de faţă, anunţă
practic extraordinara notorietate de care Eliade se va bucura mai
târziu pe plan internaţional, ca scriitor şi filozof.
O carte interesantă în care ai putea să te regăseşti. Citeşte-o!

www.ecartionline.info

Editura LitArt
Editura LitArt vine în
sprijinul tuturor autorilor
care doresc să-şi publice
în volum creaţiile.
Informaţii despre
condiţiile de editare şi
preţuri puteţi obţine
apelându-ne la adresa de
email: redactia@litart.ro.

www.reea.net

Strada Gheorghe Doja, nr. 300
Tîrgu Mureş, 540237
judeţul Mureş, ROMÂNIA

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Scriitorii de gazetă
ai Mureşului
interbelic
Angela MĂGHERUŞAN PRECUP
angelaprecup@yahoo.com

Presa românească din judeţul Mureş a suferit de-a
lungul întregii perioade interbelice de complexul
ultimului venit pe scena publicisticii ardelene, din
cauza apariţiei sale întârziate până în 1920 (prin
publicaţia Ogorul, 1920-1922).
După acest moment, dezvoltarea presei în limba
română a făcut parte la Târgu-Mureş din procesul
creării primelor instituţii administrative, şcolare şi
culturale româneşti ale oraşului după Marea Unire,
iar înfiinţarea primelor publicaţii locale a beneficiat
mult de experienţa jurnalistică a intelectualilor români
veniţi din alte părţi ale ţării pentru a participa la acest
proces. De-a lungul său, aspecte precum adresabilitatea
redusă a presei româneşti într-un spaţiu predominant
maghiar sau rata ridicată a analfabetismului (care la
mijlocul anilor ’20 ajungea la 60% în Ardeal1) au făcut
o aventură din orice debut şi au acţionat astfel încât
existenţa scurtă a publicaţiilor a devenit o caracteristică
a perioadei în care, după expresia criticului Ion
Chinezu, cele mai multe dintre revistele apărute ,,nau ştiut sau n-au putut să-şi dureze o existenţă mai
îndelungată de un an sau doi.”2
Dezvoltarea învăţământului local românesc după
1918 a furnizat culturii locale o primă generaţie de
intelectuali care vor depune eforturi intense pentru
compensarea deficitului cultural iniţial, precum

Vasile Netea, Ion Chinezu, Vladimir Nicoară, Mihail
Demetrescu, Eugen Nicoară, Vasile Al. George,
Nicolae Albu, Aurel Filimon, Alexandru Ceuşianu,
Mihail Moldovan, Nicolae Creţu, Septimiu Bucur,
Nicolae Sulică, Enea Popa, Em. I. Cocoş, Iustin
Handrea, Iuliu Şerbănuţiu, Iustin Ilieşiu, Emil
Dandea, Maximilian Costin, Ion Bozdog, Dimitrie
Mărtinaş, Nicolae Albu, Nicolae Creţu, Traian
Marcu, Theodor A. Bogdan, Aurel Baciu, Florea
Bogdan, Horia Teculescu. Vârful generaţiei autohtone
de scriitori mureşeni la gazetă, formaţi în anii ’20, a
fost istoricul şi publicistul Vasile Netea – ,,patriarhul
scrisului mureşean”3 graţie participării sale la destinul
publicisticii mureşene româneşti de la începutul
perioadei interbelice până la sfârşitul regimului
comunist.
Acestora li s-au adăugat sporadic numeroase alte
personalităţi care, fără a-şi lega definitiv destinul de
Târgu-Mureş, au contribuit pentru anumite perioade
la devenirea presei oraşului, precum criticul Ion
Chinezu, fondatorul revistei clujene Gând românesc
(apreciată de Ion Negoiţescu drept ,,cea mai
importantă dintre periodicele literare din Transilvania
în epoca interbelică”4) – profesor la Liceul ,,Al. Papiu
Ilarian” din Târgu Mureş între 1923-1925 şi redactor
cultural al publicaţiei Mureşul în 1922, criticul şi
istoricul literar D. Panaitescu-Perpessicius – profesor
în 1919-1920 la Arad şi Târgu-Mureş5, istoricul
Ovidiu Drimba – director al gazetei Mureşul în 1946
sau viitorul critic literar Ovidiu Papadima – redactor
al primei reviste şcolare mureşene, Îndemnul (19241927).
Valorizând în primul rând acţiunea colectivă şi
apoi reuşita individuală, aceşti scriitori de gazetă
nu au considerat activitatea lor din presă o meserie,
ci o misiune: aceea de a contribui la românizarea
oraşului prin cultură. Aveau cu toţii o altă meserie dar
exersau în paralel şi scriitura de presă (cu rezultate în
progresul presei mureşene din anii ’30), într-un stil
dominat de tradiţionalism şi naţionalism. În acelaşi
registru, publicaţiile locale erau considerate adevărate
tribune publice de expresie românească, înregistrând
uneori până la o sută de colaboratori voluntari pe an
(reprezentativă fiind din acest punct de vedere Gazeta
Mureşului, 1931-1938).
Cum nu făceau gazetărie în fiecare zi şi nu trăiau
din ea, atât colaboratorii cât şi redactorii constanţi ai
acestor publicaţii (majoritatea profesori, învăţători,
preoţi, medici şi funcţionari) pot fi consideraţi
,,scriitori de gazetă” tinzând spre statutul de ,,gazetar”
întrucât, subliniază Marian Petcu, de jurnalişti în
adevăratul sens al cuvântului putem vorbi doar atunci
când aceştia (sau măcar o parte a lor) îşi câştigă existenţa
din redactarea şi editarea de publicaţii.6 O mărturie
elocventă în acest sens e formulată de martorul cel
mai avizat al devenirii gazetăriei interbelice mureşene,
Vasile Netea: ,,Pentru toată această activitate n-am
primit nici o remuneraţie, fiindcă pe atunci, lucru care
trebuie reţinut de tinerii scriitori de astăzi, astfel de
colaborări nu se plăteau, ele reprezentând o ofrandă
cu totul personală.”7

1. Analfabetismul, în Sămănătorul, Reghin, anul I, nr. 11,
5 noiembrie 1925, p. 1.
2. Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiară ardeleană
(1919-1929), Editura Revistei ,,Societatea de mâine”, ClujNapoca, 1930, p. 9.
3. Dimitrie Poptămaş, În loc de prefaţă, la vol. Vasile
Netea. Evocări şi bibliografie, Melinte Şerban , seria Caiete
mureşene, nr. 1, Fundaţia Culturală ,,Vasile Netea”, TârguMureş, 2008, p. 5.
4. Ion Negoiţescu, Prefaţă, la vol. Ion Chinezu, Pagini de
critică, Ed. pentru literatură, Buc., 1969, p. V.
5. Vasile Netea, Memorii, Ed. Nico, Fundaţia Culturală
,,Vasile Netea”, Târgu-Mureş, 2010, ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş, p. 216.
6. Marian Petcu, Jurnalist în România. Istoria unei profesii,
Comunicare.ro, Buc., 2005, p. 10.
7. Vasile Netea, op. cit., p. 37.

