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Pentru al treilea an consecutiv, Şezătoarea literară “LitArt” a poposit la finele anului 2013 la Zau de
Câmpie unde întâlnirea cu locuitorii comunei a redactorilor şi colaboratorilor revistei a fost cu atât mai
călduroasă cu cât cu prilejul şezătorii a fost bifat şi debutul în volum al poetei Susana Iurian care a publicat,
la Editura “LitArt”, cărţile de versuri “Peisaj interior”, prefaţat de Dumitru Mircea Buda şi “Fascinaţia
luminii” cu un cuvânt înainte semnat de criticul literar Cornel Moraru.
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Mircea Muthu - 70
La 1 ianuarie, în acest an,
Mircea Muthu a împlinit 70 de
ani, o vârstă care îndeamnă
la conturarea profilului unuia
dintre intelectualii marcanţi ai
culturii româneşti postbelice.
Preocupările de critică şi de istorie
literară ale lui Mircea Muthu s-au
cristalizat în jurul câtorva teme
fundamentale: spiritul sudest european şi reflexele sale
literare, raporturile dintre artele
plastice şi literatură, meditaţia
asupra condiţiei literaturii şi a
criticii literare etc. Din această
perspectivă, cărţile sale (Orientări
critice, Literatura română şi spiritul
sud-est european, La marginea
geometriei, Permanenţe literare
româneşti din perspectivă comparată, Alchimia mileniului, Liviu
Rebreanu sau paradoxul organicului, Cântecul lui Leonardo,
Călcâiul lui Delacroix, Balcanismul
literar românesc etc.) au izbutit
să dea contur unui profil critic
cu trăsături inconfundabile, de
o netăgăduită originalitate şi
distincţie, marcat de austeritate a
ipotezelor şi de elevaţie a frazării.
Mircea Muthu şi-a orientat eforturile spre câteva probleme
esenţiale, pe care le-a asumat cu
obstinaţie şi rigoare, identificând
cu subtilitate semnificaţiile şi

implicaţiile cele mai insesizabile
ale creaţiilor literare ori ale unor
fenomene artistice.
Impunând în cercetarea
critică de la noi termenul de
“balcanism
literar”,
Mircea
Muthu l-a privit din perspectivă
comparată, chiar dacă demersul
său nu s-a rezumat deloc la
delimitarea unor noţiuni de
ordin general, la identificarea
unor analogii şi corespondenţe
între fenomene sau opere
literare, ci s-a aplicat şi asupra
concretului, criticul recurgând la
analiză ca la un corolar necesar al
privirii sintetice, al generalizării,
considerând că „privit prin lentila
istoriei, balcanismul nu înseamnă
doar artificiu, decorativism sau
mahalagism, ci o dramă cu reversul său parodic și care a primit nu
o dată accentul tragic”.
În fond, Mircea Muthu
este, în ciuda constantelor sale
preocupări de teorie literară şi de
estetică, un cercetător aplicat, în
măsura în care, pentru exeget,
contactul nemijlocit, permanent,
cu textul posedă neîndoielnice
virtuţi anteice. Criticul resimte,
astfel, cu o oarecare nostalgie
secretă sau cu nedisimulată
fervoare nevoia de a-şi asuma
opera literară în straturile sale

Iulian BOLDEA
cele mai subtile, mai greu de
sesizat, pentru că, în fond opera
e cea care verifică şi justifică
intuiţia exegetului, recursul la
concretitudinea textului fiind
presupus ca o necesitate permanentă. De aceea, pentru
Mircea Muthu conceptul de
“balcanism literar” nu îşi consumă dinamismul semantic în
pură generalitate, ci se găseşte
încorporat în opere, în structura
intimă a unui fenomen literar,
în teme şi motive recurente, cu
analogii şi deschideri fecunde.
Balcanismul românesc e înţeles
de către exegetul clujean ca
un concept-cheie, capabil să
absoarbă în articulaţiile sale
teoretice specificul culturii şi literaturii noastre. De asemenea,
cercetătorul clujean a observat şi
comentat, nu de puţine ori, multiplele conexiuni, relaţii şi apropieri
între Orient şi Occident care s-au
manifestat în cultura noastră.
În legătură cu personalitatea lui
Nicolae Iorga, de pildă, Mircea
Muthu remarcă “înclinarea firească a spiritului nostru spre luminile
Occidentului, fără să nege însă
rolul Orientului”.
Apetenţa lui Mircea Muthu
pentru analiza eficientă (dar
deloc suficientă, adică închisă în

tipare prestabilite), pentru studiul
aplicat, pasiunea sa pentru concretul operei literare se regăsesc
şi în Liviu Rebreanu sau paradoxul
organicului. Paginile lui Mircea
Muthu nu au doar ambiţia de
a-l privi pe Rebreanu dintr-un
unghi inedit, altfel, ele îşi propun
şi să verifice, în perimetrul
unei opere clasicizate, supusă
tuturor poncifelor receptării,
măsura în care Rebreanu e un
autor modern, un scriitor a cărui
creaţie conţine indici fermi de
actualitate, în condiţiile în care
justificarea perenităţii operei
presupune “depăşirea stadiului
cu precădere elogiativ în actul
de a celebra un mare scriitor”.
În ansamblul creaţiei lui Mircea
Muthu, efortul sintetic, implicat
în preocupările sale de estetică şi
literatură comparată se îmbină cu
exerciţiul analitic, opera sa critică
primind astfel o conformaţie unitară, în ciuda diversităţii ei.
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Din culisele spectacolului mediatic

Spectacularul, suport al discursului mediatic postmodern (II)
de Mihai SUCIU
Jocuri mediatice. Materializând un „proiect” al jurnaliştilor
de la „Washington Post”, tânărul
Joshua Bell, un violonist celebru
şi chipeş (aflat în topul celor mai
frumoşi bărbaţi din lume), a acceptat pentru o oră ipostaza de
cerşetor. Postat într-o staţie de
metrou, Enfant Plaza Station, cât şi
pe străzile din preajmă, îmbrăcat
în veşminte banale – blugi, tricou, şapcă -, Bell a interpretat la
propria-i vioară, un Stradivarius
1713, piese din repertoriul
clasic, îndeobşte cunoscute,
din Bach şi Schubert. Timp de o
oră, cât a durat recitalul stradal,
violonistul a fost monitorizat de
reporterii cunoscutului cotidian
american, curioşi să studieze
reacţia publicului şi să vadă dacă
celebritatea „sub acoperire” va fi
deconspirată. Miluit de trecătoriispectatori, puţini au conştientizat
prezenţa unui mare muzician, departe de a-l recunoaşte. Primul
spectator s-a nimerit a fi un om
de afaceri, care i-a evaluat arta la
preţul de doi dolari.
Aceluiaşi registru ludic i se
circumscrie şi gestul ieşirii în
stradă, tot spre a apela la mila
trecătorilor, iniţiat de un grup
de tineri ruşi de bună condiţie,
deghizaţi în cerşetori, în Piaţa
Kremlinului din Moscova. Cu
toată strădania actorilor de a-şi
interpreta cât mai bine rolul,
educaţia îi trăda. Departe de
gestul sau de limbajul vulgar
specific „meseriei” de cerşetor,
ei abordau posibilii donatori cu
imprecaţii gen: „Vă rugăm, dacă
vă puteţi dispensa de 5 copeici…”.
Unii se puteau dispensa, alţii nu,
insultându-i, certându-i şi trimiţându-i la muncă, nu la cerşit,
tineri şi sănătoşi fiind. Celor care
le azvârleau copeicile în pălării,
le mulţumeau, cu reverenţe: „Vă
mulţumim respectuos că ne-aţi
ajutat!”. La intersecţia ludicului
cu dramaticul, impresionanta
poveste „Prinţ şi cerşetor” mai reverberează în contemporani, ea
nu a fost clasată în arhivele istoriei
literaturii.
O emisiune de divertisment
a Televiziunii Române a anilor
1980 se derula sub genericul „Cu
mască, fără mască”. Demersul
era cantonat în zona artisticului;
interpreţi cunoscuţi, de mare
popularitate, abordau cu totul
alte genuri artistice decât cel
care i-au consacrat. Spectatorilor
li se cerea să-i recunoască, să le
înlăture masca. Uneori izbuteau;
de cele mai multe ori, artiştii erau
nevoiţi să se „demaşte” ei înşişi,…
scoţându-şi masca.
Jocuri macabre. „The Big
Donor Show” este genericul
unei farse mediatice „umanitare”
pentru
încurajarea
donării
de organe. Proiect discutabil şi
amendabil din unghi etic, jocul
gazetăresc circumscriindu-se mai
degrabă perversiunii, cu o supradoză inadmisibilă de cinism. Într-o
emisiune televizată în direct
a reţelei olandeze BNN, sunt
prezentaţi trei bolnavi grav, a
căror unică şansă de supravieţuire
este transplantul de rinichi. Raza lor de speranţă provine din
nenorocirea unui semen intrat în
comă, virtual donator de organe
vitale. Unul din cei trei ar putea fi
fericitul beneficiar de transplant,
după stabilirea compatibilităţii.
Totul este pregătit pentru operaţie. Momentul culminant al
emisiunii este aproape. Implicit, deznodământul, happy-end-ul. Este
momentul în care prezentatorul

emisiunii, Patrick Lodiers, anunţă
că, în fapt, se derulează o farsă.
Justificată, printr-un scop umanitar: acela de a sensibiliza opinia publică asupra pacienţilor
condamnaţi la moarte din lipsa
organelor de transplant. „Muribunda”, Lisa pe nume, nu era
de fapt pacientă, ci… actriţă, în
vreme ce pacienţii candidaţi la
transplant erau reali. Dacă actriţa simula, în schimb, aceştia
îşi trăiau propria dramă şi numai
speranţa îi mai ţinea în viaţă. Prin
convenţie, ei ştiau că participă la
o farsă, asumându-şi „jocul” tocmai pentru a-şi face cunoscută
situaţia dramatică în care se
aflau. Disperare sau dorinţă de
publicitate? Unii anonimi se
sinucid, plătind cu viaţa clipa
de „celebritate”. Sunt cunoscute
cazuri reale, în care persoane
obscure şi-au legat destinul şi
numele de celebrităţi, atentând la
viaţa acestora: asasinarea preşedintelui J.F. Kennedy, atentatul
asupra Papei Ioan Paul al II-lea,
sfârşitul tragic al prinţesei Diana
cu iubitul ei Al Fayed etc.
Cât umanism şi câtă lăcomie
de publicitate încap în farsa
canalului olandez de televiziune
în cauză e mai greu să discernem.
În definitiv, şi publicitatea negativă e tot publicitate. Nu puţini
o preferă anonimatului, sinonim
cu moartea, asimilat nefiinţei.
Nu vorbeşte presa despre tine,
nu (mai) exişti! Cert este că
ratingul reţelei olandeze BNN
a săltat nesperat. Nu trebuie
escamotat nici efectul în plan
strict pragmatic al „jocului de-a
Dumnezeu”. 12.000 de persoane
şi-au anunţat telefonic dorinţa de
a deveni donatori.
Referitor la „spectacolul”
mediatic al olandezilor, în loc de
concluzii, se insinuează întrebarea: oare, finalitatea (declarativ)
umanitară scuză mijloacele nu
tocmai umane?
O farsă orchestrată de un
post de televiziune privat din
Tbilisi, capitala Georgiei, s-a
soldat cu efecte din alt registru
decât cele scontate. În seara zilei
de sâmbătă, 13 martie 2010, în
prime-time, „Imendi” a difuzat,
fără a avertiza, imagini de arhivă
cu invadarea Georgiei de Rusia
în vara anului 2008. Mai grav,
s-a anunţat o nouă invazie a
trupelor ruseşti. Traumatizaţi
de atrocităţile invaziei reale, cu
răni încă necicatrizate, numeroşi
georgieni au fost cuprinşi de
panică. Efect: crize cardiace, leşinuri, blocarea liniilor telefonice
suprasolicitate. Instinctul de
conservare a condus la asaltul
magazinelor alimentare, spre a-şi
face provizii de hrană, în vreme ce,
pe ecranele televizoarelor, trupele
invadatoare, tancurile şi coloanele
de blindate, înaintau spre capitală,
calea fiindu-le deschisă prin bombardamente de aviaţie. Mulţi
dintre locuitorii oraşului Gori, cel
mai grav afectat de invazia din
2008, erau gata de evacuare. În
urma harababurii create, „Imedi”
şi-a recunoscut farsa, cu intenţie
ludică, cerând scuze populaţiei
pentru maniera neprofesionistă
în care şi-a prezentat scenariul.
Complicând şi mai mult situaţia,
televiziunea a anunţat, în cele 30 de
minute afectate „noii invazii”, decesul
preşedintelui ţării, Mihail Saakaşvili,
puterea fiind preluată de adversarul
acestuia, Nino Burjanadze, considerat
de unii drept succesor al actualului
şef al statului georgian. Convins de
implicarea preşedintelui în sce-

nariul cu valoare de test, fiind difuzat pe un post de televiziune
apropiat puterii, Nino Burjanadze
a cerut satisfacţie în justiţie
pentru dispreţul faţă de popor,
terorizarea şi traumatizarea georgienilor. Dincolo de spectacular
(în registru tragic), ideea manipulării trebuie luată în calcul.
Oricum am interpreta, este vorba
despre o crasă încălcare a eticii
profesionale. Cu o superficilitate
nemotivabilă şi cu o grabă inexplicabilă, subiectul a fost preluat,
fără discernământ, şi de posturi
de televiziune ruseşti.
Nu ştiu câţi confraţi intuiesc
efectele colaterale ale demersurilor
lor gazetăreşti, în cazul săriturii
peste cal. Prinşi în malaxorul profesiei, cei mai mulţi trăiesc intens
doar clipa, fără răgaz de privit nici
înapoi, nici înainte.
Senzaţionalul, transpus în „jurnalismul de senzaţie”, boală faţă de
care presa din România nu a reuşit
să capete imunitate, se exprimă
şi prin recurs la agresivitate, la
violenţă, cu scopul de a şoca.
Se regăsesc mai multe paliere
de agresivitate: de exprimare
(violenţă de limbaj), gestică (voce,
expresia feţei, gesturi), imagine
(explozii, incendii, bătăi, lupte,
distrugeri, arme, accidente). Până
şi personajele „pozitive” ucid,
distrug, anihilând „personajele
negative” cu aceleaşi metode şi
arme. Intrigat de „foşnetul cu arome de scandal” al ziarelor, Iulian
Boldea caută motivaţii eludării
laturii constructive a presei: „O
mulţime de ziarişti improvizaţi
au umplut coloanele publicaţiilor
cu reportaje şi ştiri inepte, în care
eroarea gramaticală e concurată
numai de goana sălbatică după
senzaţional, iar incultura se traduce în formulări lipsite de logică,
dar pline, în schimb de un teribil
haz involuntar.”.1
Tematic, sexul şi moartea
circulă cu viteze ameţitoare pe
autostrăzile informaţiei. Străbat
şi dau relief nu doar filmelor
artistice sau documentare; până
şi în emisiunile de ştiri, moartea
a devenit „personaj principal”.
Accidente de muncă, atentate teroriste, execuţii oficiale, asasinate,
catastrofe naturale, accidente
de circulaţie sunt doar câteva
surse ale morţii. Se moare de
foame, de boală, de glonţ sau
chiar de (prea multă) muncă –
un caz recent hipermediatizat
în România. Se moare individual
sau la grămadă. În caz de moarte
naturală, doar vedeta beneficiază
de mediatizare. Câţi din pământeni nu-şi dau obştescul sfârşit
în fiecare secundă, în deplin
anonimat! Două sinucideri pe zi
reţin statisticile româneşti. Unii
din ei nu au parte nici măcar
de spectacolul ritual al înmormântării, de odihna veşnică
într-un „loc cu verdeaţă”; alţii îşi
instalează spoturi electrice şi aer
condiţionat în criptă. Nu sunt
puţine nici crimele neelucidate,
„cu autor necunoscut”, în vreme
ce altele sunt hipermediatizate
(vezi cazul Elodia!). Ca şi viaţa, nici
moartea nu acceptă întrutotul rigorile democraţiei. Nu toţi morţii
beneficiază de spectacolul ieşirii
din anonimat, nici chiar în ultimul
act, scena finală; anonimi cum au
trăit, trec în lumea drepţilor.
În schimb, vedetă mediatică
devine criminalul, ucigaşul în serie;
cei asasinaţi de el impresionează
cel mult prin număr (caz concret,
cele 32 de victime ale unui dement de la Virginia Tech, SUA).

Moartea nu este străină nici
emisiunilor de divertisment. Cât
despre film, acesta a ajuns să se
descalifice dacă repudiază efectul
mortal al violenţei. Şi pentru că
moartea este, totuşi, reală, făcând
parte din viaţă (o spun inclusiv
preoţii!), din cotidianul cu inserţii
comice şi tragice, indulgent
cu unii şi frustrant pentru alţii,
prezenţa/prezentarea ei la televizor ar putea fi circumscrisă normalităţii. Contează însă modul
de abordare şi efectul scontat.
Afirmam că prea puţini din cei
ce mor în condiţii normale devin
subiect de presă. Ştire de presă
şi subiect demn de mediatizare
devin doar decesele în condiţii
extraordinare, inimaginabile, pe
care gazetarii le speculează şi
le manipulează, în intenţia de a
stoarce cât mai multe lacrimi. Şi
nu doar celor implicaţi direct în
nenorocire (asemenea preotului
la ceremonia înmormântării, care
îşi măsoară prin cantitatea de
lacrimi şi de suferinţă eficienţa
şi harul!), „cazul” fiind oferit generos tuturor cititorilor sau telespectatorului. Context în care
„moartea
este
transformată
la televizor într-un spectacol,
spectacol al violenţei; acest fapt
nu duce la împăcarea individului
cu propria lui dispariţie, ci mai
degrabă la o banalizare a violenţei
şi o generare a ei.”2. Violenţa naşte
violenţă, iar valoarea de model
nu ocoleşte nici sfera negativului.
Ba chiar, uneori, puterea de influenţare a exemplului rău este
mai mare. Fiind un subiect „cu
greutate”, intervine riscul de a te
dezechilibra, plonjând în obscenitate. „Cu rare excepţii, moartea
pe care o vedem la televizor este
curată pornografie.”3. Alteori, în
tratarea subiectelor morbide, reporterii de teren le derapează în
umor macabru. Involuntar, de
regulă.
După unii practicieni ai
presei, sexul şi moartea ar fi două
elemente garante ale reuşitei
spectacolului mediatic. Conştienţi că au sărit peste cal, ei
invocă dictatura ratingului. Nicio
motivaţie nu justifică abuzul de
presă. Repetarea, excesul, creează
dependenţă.
Inevitabil,
vor
persevera. Iar „perseverare diabolicum”
Înzestrat cu neînchipuite resurse de adaptabilitate, omul se
obişnuieşte cu orice. Inclusiv cu
moartea. Dar asta nu justifică
nicidecum „calitatea vampirică
a MEDIA”.4 Cu obstinaţie, Media
induce senzaţia că ne-am fi născut cu funia de gât. În realitate,
doar „Sabia lui Damocles” atârnă
deasupra vulnerabilelor noastre
capete. Dotate sau goale. Mulţi
consideră presa o armă, fără a
pretinde purtătorului un permis
de port-armă. Încărcată şi armată, puşca poate lua foc. Nu este
exclus nici reculul. Acid, dar
real şi întristător microportretul
jurnalistului surprins de actriţa
Alexandra Didilescu: „Sunt puţini
jurnalişti cu toate vertebrele
la locul lor, însă aceştia par să
se evaporeze în mulţimea de
diletanţi şi oportunişti care au
împânzit spaţiul presei româneşti
şi care ştiu să-şi croiască drum
până pe culmi, regăsindu-se
astfel pe toate posturile şi în
toate publicaţiile ca mari vedete
atotştiutoare. Iar românul nostru
cel de toate zilele pune botul la
toţi trepăduşii aceştia de parcă iertare! – ar vorbi Dumnezeu prin
gura lor.”5.

„Omul e-un câine. Chiar
dacă nu latră.”6. Javră turbată
este, adesea, şi câinele de pază
al democraţiei – ziaristul. Fără
a minimaliza aportul presei în
materie, o democraţie sănătoasă
şi normală îşi are „canalele” ei de
autoreglare pe cale instituţională.
Context în care, metafora canină
ar cere restructurarea în „câinele
de pază al deontologiei”.
„… spiritul, în dezvoltarea
sa, măsoară cu mult curaj,
deoarece nu poate să facă altfel,
primejdiile civilizaţiei şi vremelnica pierdere a bunului simţ”,
ne încurajează Benedetto Croce7.
Rămâne speranţa în vremelnicia
nemerniciei şi în grabnica revenire la normalitate, prin redobândirea bunului simţ, sau măcar
a simţului măsurii.
1. Iulian Boldea, Presa la români, Cuvântul liber, joi, 7 iunie
2007, p. 2.
2. Ibidem
3. Op. cit.
4. Ibidem
5. Alexandra Didilescu, Libertatea presei?!, lucrare nepublicată, p. 1.
6. Mircea Dinescu, Scrisoare
către domnul Mihail Bulgakov, op.
cit., p. 23.
7. Benedetto Croce, Elemente
de estetică, Editura Ardealul, Biblioteca de filozofie, 1998, p. 18.

Discuţii...
deşucheate
Una pe faţă, una pe dos
Una pe faţă
Una pe dos
O faţă-i cam tristă
Reversu-i “bengos”

Make-up
Când FAŢA-I pictată
pe tenul jegos
Ades ne dăm seama
că FAŢA-I... UN DOS!!!

Ortografie
Bogatul zice: “Banu-i ban!”
Săracul oftează: “Ba! Nu-i
ban!!!”

Doi vecini sau ... Tot aia
Doi vecini heterosexuali discută:
- Ce aştepţi tu de la viaţă?
- Eu? Să trăiesc bine... cu
nevastă-mea!... şi tu?!
- TOT AIA! Să trăiesc bine... cu
nevastă-ta!

Doi bancheri
- Eu am dus o bancă în cimitir...
La mormânt!
- Şi eu am dus o bancă la cimitir!... În mormânt!
PA! RODI E din
Târgu-Mureş redivivus
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Scenografia va exista atâta vreme cât vor fi spectacole
- Florentina Váry în dialog cu scenograful COSMIN ARDELEANU Scenograful Cosmin Ardeleanu nu mai este doar un oaspete de onoare al Teatrului Naţional Târgu-Mureş,
colaborările din ultima perioadă l-au făcut membru al marii familii de artişti care lucrează în cadrul Naţionalului
târgumureşean. Cu un palmares impresionant, scenograful Cosmin Ardeleanu a lucrat alături de mari regizori,
(Alexandru Tocilescu, Mihai Măniuţiu, Alexandru Dabija, Cristi Juncu) în diferite teatre din ţară. A afirmat de mai
multe ori că îi place foarte mult ceea ce face, a trăi din exersarea unei pasiuni fiind cea mai mare împlinire a
unui artist, după opinia lui. La Teatrul Naţional Târgu-Mureş a lucrat alături de Cristi Juncu la spectacolul Şcoala
nevestelor după Molière, spectacol invitat la Festivalului Naţional de Teatru (FNT), iar momentan lucrează
la spectacolul Martiri de Marius von Mayenburg, în regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenograful Cosmin
Ardeleanu va fi şi creatorul imaginii Galei UNITER, care se va organiza în aprilie la Târgu-Mureş.
Florentina Váry: Cariera ta a început cu o pasiune pentru
Teatru. Când şi în ce împrejurări s-a declanşat această pasiune?
Cosmin Ardeleanu: Dorința de a face teatru mi-a apărut
în timp ce eram în sala de la Grădina Icoanei a Teatrului
Bulandra, la premiera cu „Povestea de iarnă” a lui Ducu
Darie. Mi-aduc aminte că mă întrebam în ce fel aș putea
să contribui și eu la așa ceva, la ceva asemănător cu ceea
ce vedeam. Abia intrasem la Arhitectură și, începând
din acea seară, timp de trei ani, am încercat tot felul
de drumuri pentru a mă apropia în vreun fel de teatru.
Căutările au început cu lecții serioase de desen și pictură
pentru un eventual examen la scenografia de la Arte
Plastice și s-au încheiat cu o angajare la atelierele de
execuție a decorurilor de la Teatrul Mic din București, unde
am rămas până la începutul ultimului an de Arhitectură.
Licența și diploma mi le-am petrecut lucrând împreună cu
Alexandru Tocilescu la „Scrisoarea Pierdută” de la Teatrul
Național din București, un spectacol care avea să devină o
amintire emblematică a pragului 1999-2000.
F.V.: Care crezi că este destinul scenografiei într-un secol
subjugat imaginii şi în mod deosebit vizualului?
Cosmin Ardeleanu: Scenografia va exista atâta vreme cât vor fi spectacole, de orice fel. În timp ce este
artist, scenograful este și un meseriaș, iar de meseriași
scenografi va fi nevoie atât timp cât va fi nevoie și de meseriași pantofari sau constructori. Această artă își urmează
parcursul mai apropiat sau nu de celelalte arte vizuale.
Însă dacă vorbim de scenografia de teatru, mi-ar plăcea
să cred că ea va avea tot mai puțin o imagine puternică,
de sine stătătoare, și astfel va ajunge din ce în ce mai
apropiată de spectacolul în sine, într-un întreg din ce în ce

Camera 701
În cadrul Proiectului Teatru de Risc
Spectacolul Camera 701 este a doua montare din cadrul
Proiectului Teatru de Risc, prima fiind MEDE/EA sau despre
fericirea conjugală de Roxana Marian. Deşi toate spectacolele
au la bază o doză de risc, acest program este conceput
pentru acele montări care sunt mai expuse diferitelor tipuri

mai armonios.
F.V.: Scenografia nu este doar tehnică, ea poate fi
considerată, în unele cazuri, o artă distinctă. Care sunt sursele
tale de inspiraţie atunci când începi un proiect nou?
Cosmin Ardeleanu: Prima sursă de inspirație pentru
mine este textul. Apoi ideile regizorului, ce anume dorește
el să facă cu acest text. În timp ce mă adâncesc din ce în
ce mai mult în studiul acestor două „surse”, ideile mele îmi
apar din tot ceea ce văd în fiecare zi. Citind sau răsfoind
vreo carte cu poze, mergând pe stradă, privindu-i pe cei
din jurul meu sau uitându-mă la un film. Cu cât privesc
mai atent în jurul meu, cu atât am mai multe idei. Cele
mai multe, însă, vin la repetiții, acolo unde suntem toți
creatorii împreună. Idei apar și din ceea ce nu văd, dar îmi
imaginez. În plus, de ceva vreme încoace, am descoperit
două ingrediente care sporesc exponențial conținutul
coșului de idei: relaxarea și încrederea de sine.
F.V.: Întorcându-ne la Teatrul Naţional Târgu-Mureş, care au
fost provocările în cazul spectacolului „Şcoala nevestelor”?
Cosmin Ardeleanu: „Școala nevestelor” a fost un
spectacol fără provocări. Parcă totul a fost aranjat și potrivit
încă de dinainte să începem să căutăm textul pe care Cristi
Juncu și cu mine aveam să-l propunem Naționalului. Îmi
aduc aminte că citeam piesele lui Molière una câte una, iar
din momentul în care am ajuns cu cititul pe la jumătatea
actului I al „Școlii nevestelor” și până când ne-am despărțit,
ultimii petrecăreți, de la dansul din noaptea premierei, am
trăit împreună cu toți cei care aveam să lucrăm la acest
spectacol o poveste nemaipomenit de dulce.

F.V.: Cum a decurs colaborarea?
Cosmin Ardeleanu: În general, m-am simțit ca acasă.
Revenirea mea, exact peste un an, în cabina în care am
locuit iarna trecută mi se pare ciudat de firească.
F.V.: Există un anumit curent în scenografie care ţi se pare
demn de amintit, dar care nu se regăseşte – din varii motive – în
montările româneşti?
Cosmin Ardeleanu: Pentru că văd scenografia existând
doar împreună cu restul artelor teatrale, nu cred că aș
putea să vorbesc despre curente scenografice care s-ar
regăsi sau nu la noi. Aș putea să vorbesc însă despre
teatrul „viu” din România, pe care mi-l doresc din ce în ce
mai prezent printre spectacolele din toată țara. Despre
teatrul care să intereseze pe cât mai mulți, și nu doar pe
noi și colegii noștri, cei care îl facem. Un teatru care sa fie
din ce în ce mai apropiat, mai prietenos, care să-i provoace
și pe cei din sală în aceeași măsură ca și pe cei de pe scenă,
cu generozitate, măiestrie și delicatețe, la joc.
F.V.: Dacă ai putea schimba ceva din mentalitatea marilor
teatre din ţară, în care ai lucrat, care ar fi acel lucru?
Cosmin Ardeleanu: Aș schimba plictiseala cu bucuria,
frustrările cu munca și nemulțumirile cu recunoștința.

Marius von Mayenburg pe scena
Naţionalului din Târgu-Mureş
Prima premieră din acest an a companiei Liviu Rebreanu va fi Martirul
de Marius von Mayenburg, în regia lui Theodor-Cristian Popescu.
Martirul este cel mai nou text al lui Marius von Mayenburg, care, cu
această ocazie va face o vizită la Târgu-Mureş şi va ţine un workshop de
Scriere Dramatică pentru studenţii UAT, în cadrul proiectului Fabulamundi.
Playwriting Europe. Scenografia spectacolului va fi semnată de Cosmin
Ardeleanu.
Textul este unul provocator, cu o problematică dificilă – relaţia cu religia a tinerilor din zilele noastre, personajul principal fiind Benjamin, un
tânăr de paisprezece ani, care refuză să meargă la orele de înot, din motive religioase.
Detalii în legătură cu distribuţia spectacolului şi data premierei pe
www.treatrunaţional.ro

Don Quijote şi Sancho Panza la Teatrul
Naţional Târgu-Mureş
Foto: Cristina Gânj

de risc: de text, de montaj sau de concepţie. Textul Elisei
Wilk s-a născut pentru acest proiect, coordonat de Teatrul
Naţional, coagulându-se în jurul scenei cu stripper-ul –
scenă scrisă în timpul masteratului de Scriere Dramatică –
căreia îi mai adaugă trei scene. Toate cele patru poveşti se
petrec în aceeaşi cameră de hotel, camera 701. Regizorul
Rareş Budileanu – care este la a treia montare a unui text al
Elisei Wilk – optează pentru o regie curată, clasică, în care
succesiunea poveştilor este întreruptă doar de mici imagini
fotografice din interiorul spectacolului. Cu o distribuţie de
excepţie, Anca Loghin, Georgiana Ghergu, Raisa Ané, Claudia
Ardelean, Csaba Ciugulitu, Ion Vântu, Sebastian Marina şi
Luchian Pantea, spectacolul se joacă la Sala Mică cu un mare
succes la public. Scenografia este semnată de Ioan Bocoş iar
coregrafia de Attila Bordás. Astfel, publicul târgumureşean se
mai poate îmbogăţi cu un spectacol de calitate. Dramaturgul
Elise Wilk face parte din cei zece dramaturgi români selectați
pentru proiectul Fabulamundi. Playwriting Europe, a avut
deja o lectură la Roma și urmează să i se publice o piesă la
Berlin.

Anul 2014 va începe în forţă la Teatrul Naţional, actorii companiei
Liviu Rebreanu urmând să înceapă repetiţiile pentru spectacolul
Don Quijote, în regia lui Mihai Măniuţiu, cu muzică şi versuri de
Ada Milea.
Coregrafia spectacolului aparţine Vavei Ştefănescu, scenografia
lui Adrian Damian, iar din distribuţia spectacolului fac parte: Raisa Ané, Claudiu Banciu, Rareş
Budileanu, Andrei Chiran, Csaba Ciugulitu, Mihai Crăciun, Costin Gavază, Cristina Holtzli, Cristina Iuşan, Anca Loghin, Sergiu Marocico, Ciprian Mistreanu, Ştefan Mura, Luchian Pantea,
Alexandra Ţifrea şi Tiberius Vasiniuc.
Premiera spectacolului este programată pentru a doua jumătate a lunii martie.

EPIGRAME 						de COSTEL RĂDUCAN
Schimbări de locaţii

Sens clarificat

Mode

Au rămas pădurile pustii,
Câte de secure au scăpat.
O să-ntrebi: “De ce?”, dacă nu ştii.
Fiindcă hoţii în palate s-au mutat.

Credeam că vorba “DEMNITAR”
A derivat din alta: “DEMN”.
Acuma, însă, mi-este clar:
Are invers însemn.

Moda cu freza “arici”
S-a răspândit şi pe-aici.
Cea cu un cap cultivat
Văd că s-a cam... demodat.
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EVENIMENT/ PROZĂ SCURTĂ/ OPINIE

DECI SE POATE...
Anul trecut, mai precis în data de 20 decembrie 2013, am participat împreună cu o colegă de
filială pictoriţă la vernisajul expoziţiei „O SINGURĂ
VIAŢĂ”, expoziţie aniversară a galeriei „ARCADE”
din Bistriţa. Această aniversare a avut loc cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la deschiderea galeriei de
artă a filialei din Bistriţa a Uniu-nii Artiştilor Plastici din România. Pe lângă expoziţia foarte reuşită,
cu lucrările fondatorilor acestui aşezământ cultural, album şi CD cu înregistrări memorabile, am
beneficiat de un concert extraordinar susţinut de
marele violonist Florin Croitoru acompaniat de orchestra filarmonică „Transilvania” din Cluj, încheiat
cu un coctail foarte plăcut. Organizare impecabilă
cu mulţi invitaţi din Bucureşti şi filiale din ţară şi,
în ciuda faptului că erau câteva grade minus afară,
atmosfera a fost deosebit de caldă. Până aici nimic
ieşit din comun veţi spune... vă voi contrazice. Pentru că la vernisaj au participat toţi edilii judeţului
alături de conducerea centrului cultural BistriţaNăsăud plus toată mass media locală. Nu numai
că au participat, dar au pus umărul la finaţare şi
organizare. Să organizezi un asemenea eveniment
este o mare rea-lizare, cu mult efort fizic şi financiar, felicitările cuvenindu-i-se omologului meu
Oliv Mircea preşedintele filialei bistriţene a UAPR,
istoric de artă, dar, vă repet, fără susţinerea „puternicilor zilei” n-ar fi reuşit nici chiar el.
Am scris acest articol impre-sionată fiind de
mobilizarea tuturor oamenilor de la toate nivelurile, a tuturor celor ce puteau şi chiar voiau să
ajute la realizarea evenimentului jubiliar amintit

şi totodată pentru a atrage atenţia asupra culturii
şi a pune întrebarea simplă: de ce în unele locuri
edilii sunt sensibili la solicitările artiştilor (filialei),
răspund solicitărilor lor şi în altele nu? Oare nu ar
trebui schimbat ceva în atitudinea lor faţă de tot

ce înseamnă cultură? Căci un proverb românesc
spune: ...apa trece pietrele rămân... Să vă mai precizez că în cazul acesta apa sunt politicienii şi pietrele cultura?
În încheiere trebuie să vă împărtăşesc bucuria
aducerii acestei expoziţii în galeriile noastre de
artă în luna februarie, când veţi putea constata singuri valoarea ei.

Mana Bucur,
preşedinte UAPR Mureş

Maraton de lectură din
scriitorii mureşeni de
Ziua Culturii Naţionale
Un eveniment fără
pre-cedent în spaţiul cultural târgumureşean, în
limba română, “Citeşte-le
târgumureşenilor!”, s-a
desfăşurat pe parcursul
a 24 de ore, într-un cadru
select, pus la dispoziţie de
un local din centrul municipiului Târgu-Mureş, chiar
de Ziua Culturii Române,
adică pe 15 ianuarie, ziua
aniversării poetului Mihai
Eminescu. A fost mai mult
decât o manifestare estetică şi de întrepătrundere culturală, a fost o piatră
de hotar. Pot spune că a fost kilometrul zero ca cele două culturi, română
şi maghiară, să contribuie prin alianţă la recuperarea spiritului pierdut al
convieţuirii. Este vorba de un maraton de lectură în limba română din opere, în mod special, ale autorilor mureşeni, fie ei români sau maghiari. “Scopul
acestui eveniment este de a promova scriitorii mureşeni şi, totodată, de a
oferi un exemplu tinerilor pentru a nu abandona cititul şi mai ales cărţile
tipărite”, declara Florentina Váry, unul din amfitrionii evenimentului pus
la cale de Fundaţia Studium condusă de medicul Levente Vass. La finalul
celor 24 de ore de lectură, concluzia a fost că prima ediţie a maratonului
de lectură în limba română s-a bucurat de un real succes. De remarcat
că organizatorii au pus la dispoziţie peste 100 de volume din operele
autorilor mureşeni, precum şi traduceri în limba română ale unor autori
maghiari. În cifre absolute, concluziile maratonului de lectură arată cam
aşa: au fost 178 de persoane implicate în lecturile transmise live pe internet din care 32% bărbaţi şi 68% femei. Din textele citite 56% au aparţinut
unor autori locali, iar 26% au fost texte traduse din limba maghiară.
Organizatorii maratonului de lectură „Citeşte-le târgumureşenilor!”
sunt: Fundaţia Studium, Rotaract Club Téka, Teatrul Naţional TârguMureş, Biblioteca Teleki-Bolyai, Rotaract Târgu-Mureş, printre partenerii evenimentului fiind şi filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din
România şi revista LitArt.
După succesul acestei prime ediţii, organizatorii îşi propun ca acest
maraton cultural să devină o tradiţie. Până la viitoarea ediţie în limba
română, maratonul de lectură continuă pe 22 ianuarie când va avea loc cea
de-a treia ediţie în limba maghiară prilej cu care organizatorii vor să aducă
în faţa publicului de etnie maghiară, în afara autorilor care scriu în limba
lui Petofi Sandor, autori locali de etnie română traduşi în limba maghiară.

Nelu MĂRGINEAN:

Poveştile lui Buna Anica (XI)
- Apăi zâcă cine ce-a zâce, da-i bună umbra şi pintru ăl puturos, da’ şi pintru ăl harnic... Că oricât de haramin de lucru ai
fi, când eşti pe deal la căpălit şi-i cald ca-n cuptor, nu să pote să
nu vrei să vină un nor care s-acopere o ţâră soarele macar pintru-n sfertuc de ceas... Şi macar când te pui să-mbuci o ţâră deamiază să ai umbră. Aici îi bine de căpălit că-i pi lânga livadă...
da când căpăleşti în Vătajniţă sau la Pirlea de n-ai tu o scamă de
umbră unde să stai de-amiază, păi atuncea-i greu. Tete-to Petre,
Dumnezău să-l ierte, când era încă acasă, până nu s-o dus să să
facă mecanic la cefereu, mergea şi el la căpălit... Ş-apăi, povestea
mama, cică să răzăma câteodată în coada sapii şi să uita lung cătră
câte-o umbră de copac de la capătu’ tarlalii şi zâcea: “Hăăăi! Da
multă umbră să mai consumă vara de pomană...” Nu prea i-o
plăcut să fie plugar la tete-to Petre. De-aia s-o şi dus la oraş.
Buna Anica povestea toate astea în timp ce se juca cu o floare
de morcov sălbatic. Avea obiceiul sa rupă o floare din-asta, s-o
prindă de codiţă între degetul gros şi cel arătător, apoi mişcânduşi degetele, o făcea să se-nvârtă ca o morişcă. Eram la căpălit la
cânepă “într-a Popii”, tarlaua ce se-ntindea de la biserică şi până-n
deal la Varga, în sus pe lângă livada ceapeului. Şi-ntotdeauna
când eram la căpălit, după ce mâncam de-amiază, mai stăteam
la odihnă preţ de-o jumătate de ceas, “să s-aşeze mâncarea”, cum
zicea Buna Anica. Asta făceam şi-acuma, stăteam întinşi la umbra
unui unui prun mare, aşteptând “să s-aşeze mâncarea”.
Buna Anica privea cu ochii ei albaştri şi senini ca cerul toamna, tăcând pentru o vreme, la iarba împestriţată de mulţimea
de flori sălbatice din livadă. Apoi parcă amintindu-şi de ceva, se
opri din învârtitul florii de morcov sălbatic dintre degete, privind ţintă la floarea aceea albă, nici frumoasă nici urâtă şi fără un
parfum anume.
- Vedeţi voi, mă copii? La floarea asta de morcov sălbatic îi
mai spune şi “ruşinea fetei”. Cică-i bună de leac pintru cutare şi
cutare boală. Da’ mai că nu este buruiană lăsată de Dumnezău
pe pământ şi care să nu fie bună la ceva. Până şi forostău’ sau
sunătoarea cum îi mai zâce şi de care şi gura vacilor şi-a oilor se
fereşte, tare-i bună de ceai când te ia pântecăraia... Da’ altceva
vreau eu să zâc... Floarea asta, ruşinea fetei adică, daca te uiţi bine
la ea, vezi că-i făcută dintr-o grămadă de alte floricele mai mici...
mici şi albe. Si chiar în mijloc, dar nu la toate, e o floricică la fel

cu celelalte, numa’ că-i vişinie. Şi spun bătrânii că mai demult,
floarea asta vişinie era cât un bănuţ de mare. Acuma-i mică cât
o musculiţă, sămn că fetele şi-au pierdut din ruşine. Io nu ştiu
căt de-adevărat poate să fie, da’ ştiu un lucru: când eram copilă,
aşa cam cum sânteţi voi amu, tăte florile astea de morcov sălbatic
aveau în mijloc floricica asta vişinie... Tăte, tăte! Aveau fetele
ruşine mai demult. Amu... şi Buna Anica nu mai continuă lăsând
să se-nţeleagă că ruşinea fetelor a ajuns la cea mai de jos limită.
- Voi nu ştiţi cum era mai demult... Cinstea fetelor era un lucru de mare preţ şi era păzită straşnic. Dacă o fată mergea undeva
de bunăvoie cu un ficior, undeva unde ar fi rămas numai ei doi
sânguri şi să afla c-o fost, apăi acea fată nu mai era considerată
fată mare chiar şi dacă între ei nu s-ar fi-ntâmplat nimica... Ş-apăi
greu îşi mai găsea acea fată pe cineva după care să să mărite. Hăl
mult un văduvoi, un ficior mai petrecut sau vro unu’ cu ceva
beteşug. Hai să vă povestesc o întâmplare de mai demult. Demult şi nici chiar aşa de mult dacă mă gândesc bine... Moşu-meu
din partea lui tica o fost un om blând... io aşa l-am cunoscut. O
rămas văduv, cu tri copii, niciunu’ aşăzat la casa lui. Ai mai mare,
mătuşa Carolina, avea vreo doişpe ani când o murit buna. După
vro tri-patru ani, moşu s-o-nsurat a doua oară. Nevasta asta a
doua era di pi la Sânpetru, era văduvă şi ea da’ n-avea copii. O
fost o muiere sucită chiar dacă nu s-o purtat rău cu copiii la care
le-o vinit maştie, adică mamă vitregă. Da’ s-o-ntâmplat ca odata,
mătuşa Carolina, care era de-amu fată mare, fată de măritat, să
mergă-n sat la joc într-o duminică. Acolo s-o-ntâlnit cu un ficior
di pi la Ulieş, vinit şi el lăturean în sat, care o plăcea şi pe care-l
plăcea şi ea.
- Ce-i aia lăturean, Bună?
- Aşa le zâcea la ficiorii care vineau străini într-un sat,
lătureni. No... şi mătuşa s-o-nţăles cu ficioru’ ăla să fugă cu el. Că
pe-atunci să mai făcea şi aşa. Un ficior, dacă o plăcea pe o fată,
da’ şi fata îl plăcea pe el, să-nţălegeau şi fata pleca pe ascuns cu
ficioru’ la casa lui. Asta să făcea mai ales când părinţii fetii nu erau
de-acord cu drăguţu’ ales de fata lor. Odată făcută treaba asta,
părinţii fetii nu mai aveau încătrău şi trăbuiau să să-nţăleagă cu
ficioru’. No, şi aşa o vrut să facă şi mătuşa Carolina... Numa’ că
moşu o prins de veste şi i-o ajuns din urmă de n-o apucat ăi doi
tineri s-ajungă prea departe de locu’ unde să ţinea jocu’ ş-o adus-

o pe mătuşa înapoi acasă. Ş-apăi în duminica ailaltă, cică nevasta
asta de-a doua a lu’ moşu i-o zâs la mătuşa Carolina: “D-apăi
Carolină dragă, nu fi proastă, pune-ţi petea roşie-n cosâţă şi dute-n sat la joc... că dară n-a şti nime că tu ai vrut să fugi cu ficioru’
ăla de la Ulieş.” Peteaua roşie în păr era sămn că fata care-o poartă
îi fată mare. No, şi mătuşa o ascultat de maştii-sa şi aşa o făcut.
Da’ o prins moşu de veste ş-o mers după ea acolo la joc în sat ş-o
adus-o acasă. Ş-aşa blând cum era moşu, o luat-o pe mătuşa Carolina ş-o bătut-o rău tare cu funia di la car udată-n apă... Ş-apăi
asta o făcut-o moşu pintru că cinstea fetei era lucru mare şi sfânt
pe vremea aia. Ş-apăi după bătaia aia, mătuşa Carolina o fugit
de-acasă şi s-o dus în lume... Multă vreme n-o mai ştiut nime’ de
ea. La mulţi ani, târzâu, după războiu’ ăla primu’, o trimes vorbă
prin nuş’cine că-i bine şi-i slujnică într-o casă de bocotani mari,
pe la Ţigăneşti, dincolo de munţi în Regatu’ ăl vechi. Dup’aia iar
n-o mai auzât nime de ea. Poate mai trăieşte şi amu, Dumnezău
mai ştie. Tica săracu’ s-o tăt pregătit să meargă s-o caute d-apăi
ni că s-o dus şi el sărmanu’ din lumea asta şi n-o apucat să facă
ce ş-o propus. Amu io, cu minte mea de-amu, zâc că prea rău o
pedepsât-o şi moşu pe mătuşa Carolina. Cinstea-i cinste, nu-i
vorbă, da nici cum o făcut moşu n-o fost bine.
Aşa din senin, s-a iscat o pală repede de vânt, îndoind spicele
lungi de iarbă şi florile mai năltuţe din livadă dar şi cânepa mare
până-n brâu din lanul de alături. Buna Anica, cu gândurile duse
la vremurile de demult, când cinstea fetelor era un lucru foarte
important de vreme ce era marcată şi de floarea aceea sălbatică,
învârtea mai departe între degetul mare şi cel arătător floarea de
morcov sălbatic, făcând-o să pară o morişcă rotundă şi albă.
Notă: La ora la care scriu toate acestea (3 ianuarie 2014),
a trecut o săptămână de când Buna Anica a ales să plece dintre noi, să-şi poarte sufletul spre o lume mai bună poate, iar
trupul să şi-l întoarcă înapoi în ţărâna din care a fost luat.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

EVENIMENT
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Sărbătoare marca „LitArt” la Zau de Câmpie - decembrie 2013
Lansare de carte și șezătoare literară înainte de Crăciun
Comuna Zau de Câmpie a găzduit la sfârșitul
anului trecut deja tradiționala Șezătoarea literară
„LitArt”. Ajunsă la ediția a III-a, șezătoarea a
prilejuit întâlnirea mai multor scriitori – poeți și
prozatori, membri ai filialei Târgu-Mureș a Uniunii
Scriitorilor din România, redactori şi colaboratori
ai revistei LitArt – cu publicul iubitor de literatură
și artă din Zau de Câmpie. Un public care, pe 21
decembrie 2013 când a avut loc întâlnirea, a fost
mult mai numeros decât la edițiile precedente, dat
fiind faptul că, după două întâlniri consecutive,
una în 2011 și cealaltă în 2012, ediția de anul
trecut a adus cu ea debutul în volum și lansarea
celor două volume de versuri „Peisaj interior” și
„Fascinația luminii” semnate de Susana Iurian,
profesor de limba și literatura română pensionar,
care a publicat de-a lungul anilor în prestigioase
publicații culturale, însă niciodată până acum nu
și-a adunat versurile în volum. Cele două cărți
de versuri au văzut lumina tiparului la Editura
„LitArt” și s-au bucurat de prefețe scrise de criticii

Cornel Moraru și Dumitru-Mircea Buda, acesta
din urmă fiind de altfel prezent la șezătoarea de
la Zau de Câmpie unde a purces la descifrarea,
în fața audienței, a tainelor scrise între pereții
celor două volume. Lui i s-a alăturat și artistul
plastic și scriitorul Ioan Astăluș, care a vorbit
despre fotografiile realizate de un alt locuitor al
Zaului, Ciprian Cenan, și care ilustrează volumul
„Peisaj Interior”. Înainte ca publicul să poată
intra în posesia celor două volume, autoarea a
ținut să le mulțumească celor care au sprijinit-o
în realizarea demersului său și a vrut ea însăși să
citească în fața audienței câteva din poeziile sale,
demers continuat apoi de îndrăgitul actor Dan
Rădulescu, acesta din urmă reșind practic să dea
viață versurilor calde ale Susanei Iurian.
Odată deschisă calea recitalurilor, rând pe rând
au dat glas creațiilor lor, redactorii și colaboratorii
revistei „LitArt”. Mai întâi au citit Eugeniu Nistor,
Ion Ilie Milășan şi Constantin Nicușan, membri
ai filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din
România, după care au urmat Cornelia Toșa,
Gheorghe Botezan, Mediana Stan, Rudy Moca,
Nelu Mărginean și Adrian Rentea, ultimul care
a recitat din versurile sale fiind chiar inițiatorul
acestui periplu literar, poetul Adrian Armand
Giurgea, redactor-șef al revistei„LitArt” şi membru
al filialei Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din
România. „Le mulțumesc tuturor celor care au
făcut posibilă derularea acestui eveniment acum
la sfârșit de an. Aș aminti aici atât autoritățile
locale din Zau de Câmpie, consilierii locali și
primarul comunei, cât și restul sponsorilor printre
care cel mai important a fost compania Aquaserv.
Sper ca anul 2014 să îmi permită și să ne permită
să ducem tradiția mai departe și, dacă în 2013 am
ajuns și la Râciu, în noul an LitArt să poposească
și în alte localități din Mureș, cu siguranță în luna
mai, la numărul 50, urmând să avem o întâlnire cu
publicul la Târgu-Mureș şi sper să reuşim punerea
pe picioare şi a unui cenaclu literar în municipiul
Târgu-Mureş”, a declarat redactorul-șef al revistei
de cultură. (Claudiu Marian)

Ritualuri de explorare interioară
O anume fascinație a prozodiei clasice, ritmând o sensibilitate calofilă,
atrasă de acorduri armonioase și simetrii ale dicțiunii, caracterizează poeziile doamnei Susana Iurian. Versurile au, de cele mai multe ori, o sobrietate
ritualică, traducând stări, senzații sau emoții în metafore minuțios șlefuite,
cărora nu le lipsește o încărcătură de prețiozitate, provenită din înțelegerea
poeziei ca ceremonial al transcrierii lumii în cuvinte. Temele abordate sunt
predominant romantice sau neoclasice (infinitul, timpul, natura, frumosul, Paradisul, destinul etc.) iar formulele poetice evoluează, în general, pe
portative eminesciene sau blagiene. Dar ecourile din clasici sunt nu atât
contaminări cât asumări, aș crede, reverențioase, conștiente, experimentele
poetice ale autoarei părând a fi, de fapt, exerciții de versificație pe teme și
în registre date. Acest manierism cultivat cu devoțiune și pândit, inevitabil, de artificiu sau clișeu, lasă, totuși, spații de exprimare ale autenticității
propriilor trăiri, așa cum se întâmplă în debutul poeziei ”În brațele verii”,
unde naturalețea transcrierii, eliberată de influențe stilistice sau de locuri
comune, e evidentă: ”M-am abandonat/ fără suspiciuni și îndoieli/ în brațele
acestei veri tinere./ Salcâmii mă alintă/ cu parfumul superbelor flori/ ca niște
struguri de lumină”. În general, imaginarul poemelor glisează între floral și
astral, căutând să releve echivalențe explicite sau hărți simbolice mai profunde, citind semnele lumii sau rostind incantații revelatoare. Meditația e de
regulă convertită repede în descriere, astfel că nu puține dintre poezii sunt,
de fapt, pasteluri încărcate de simbolism, pândind cu înfiorare epifanii. Iată,
de pildă, cum o reflecție melancolică asupra timpului ce trece e încifrată de
îndată în hașură de pastel în poezia intitulată ”Incertitudini”: ”Se-amestecanotimpurile toate/ că nu mai pot/ culoarea să le-o știu./ Umbre de vis/ le
văd curgând în sine/ - eternitate-n efemer târziu.// Ninsorile tăcute,/ al toamnei ruginiu/ îmi implinesc destinul laolaltă./ O floare de cireș/ cu albul virginiu/ reface pânza vieții destrămată.// Primăvara, toamna,/ vara, iarna/ ard
toate-ncet/ pe rugul nevăzut/ -amestec de culori/ și strălucire vie,/ acoperind vulcanul neștiut/ din clipa prăbușită-n veșnicie.” Dar nota cu adevărat
distinctivă a versurilor doamnei Susana Iurian, alcătuind, aș fi tentat să cred,
substanța autentică a acesteia, o reprezintă religiozitatea, proiectată în poeme ce se încarcă la voltajul rugăciunii, dobândind o expresivitate oarecum
trans-estetică și devenind valoroase ca experiment indiferent de tehnica lor,
prin faptul că emoțiile devin în acest caz viziuni genuine, explorând propria interioritate. Sunt versuri mărturisitoare, a căror funcție e purificarea,
după cum putem citi într-un poem intitulat ”La cina ta, Doamne”: ”E greu
de regrete sufletul meu,/ Tu, Doamne, îmi iartă, de poți, rătăcirea./ De-acum
luminează în mine mereu/ Cu apa ce-o naște, prin rugă, iubirea.// Primeștemă, Doamne, cu cele-nțelepte,/ Cu tine, la nuntă, să intru și eu,/ Căci sufletul
meu nu mai poate s-aștepte,/ Să ducă cu sine păcatul cel greu.” În acest gen
de confesiune mântuitoare, unde fascinația poetei se mută de pe poemul
însuși, ca obiect artistic, pe finalitatea sa ce transgresează actul propriu-zis
al scrierii, se pot descoperi cu adevărat semnele vocației lirice a doamnei
Susana Iurian. Însuflețită de puterea tainică a credinței în Dumnezeu, poezia de această factură devine când imn de slavă, când rugă tulburătoare, cu
atât mai izbutită poetic cu cât prezența lui Dumnezeu e personificată ori
metaforizată cu mai multă ardoare și devoțiune. Aproape în fiecare poem
religios apar pasaje citabile, astfel că întreg volumul dobândește pregnanță
prin această formulă liturgică plină de expresivitate. Alte pagini de versuri
sunt irigate de suferință sau deznădejde, poezia acționând aici ca un remediu, ca un panaceu, dar în subtext cea care iradiază și în aceste experimente poetice e tot percepția religioasă a lumii. De altfel, volumul e alcătuit
din poezii de factură, nuanță și valoare cât se poate de diferite, de la texte
dedicate explicit cuiva anume sau ocazionale (poeme ce indică limpede ca
dată sărbătorile creștine) la poeme mai sofisticate, elaborate tehnic și supuse unui filtru critic mai exigent. Interesante sunt și poemele ce, contrar
tendinței generale volumului, permit contaminarea cu semnele realității,
cu experiențele concretului cotidian, interpretate în cheie gnomică. Așa se
petrece într-un poem demn de reținut, intitulat sugestiv (și, parcă, reprezentativ ca artă poetică pentru autoare) ”Anotimpuri interioare”: ”E anotimul
întâlnirilor suave/ cu tot ce face cale-ntoarsă/ în sine sau în spațiu:/ cu
păsările,/ cu pădurea,/ cu prietenii uitați/ și cu imaginea noastră schimbată/
din oglindă.”

Dumitru-Mircea BUDA
www.ecartionline.info

Călătorind printre clasicii literaturii universale www.ecartionline.info
Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Chira Chiralina. Codin. Ciulinii
bărăganului 		
Panait Istrati
Panait Istrati – sublimul vagabond al literaturii
române, dar şi franceze, fruct
nelegitim al iubirii dintre o
româncă şi un contrabandist
grec, este poate cel mai profund scriitor român ataşat de
ideea de prietenie şi de cea
de dreptate socială.
Cele trei povestiri tra-

tează trei tipuri de personaje în trei timpuri diferite
şi în trei locuri distincte. Dar
sunt legate între ele prin
acel tuşeu, acea amprentă
inconfundabilă pe care pana
măiastră a lui Istrati a ştiut să
o traseze.
Dacă poţi să te transpui
în lumea cu iz oriental – le-

vantin a Galaţiului şi Brailei
din mijloc de secol XIX,
descrisă atât de bine de Istrati, sau în iarna – primăvara
atât de frământatului an
1907, atunci se cheamă că
vei putea să guşti din plin
trăirile personajelor din inegalabilele opere ale inegalabilului vagabond – scriitor.

www.ecartionline.info

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

Opera sa, chiar dacă nu este
una vastă, este plină de miez,
plină de zbucium.
Sunt absolut sigur că,
dacă vei citi această carte,
vei dori să citeşti apoi şi alte
scrieri ale acestui mare scriitor, ale acestui reprezentant de seamă a literaturii
române şi universale.

www.cnslrfratia-ms.ro
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EMINESCIANA

Opera eminesciană în viziunea lui Mircea Eliade
de Alexandru CIUBÎCĂ

Mircea Eliade a arătat un interes deosebit
marilor personalităţi ale culturii româneşti,
fie că ele aparţineau trecutului, fie că acestea îi
erau contemporane. De altfel, el considera că
pilonii fundamentali ai spiritualităţii româneşti
sunt Constantin Brâncuşi în artele plastice,
George Enescu în muzică şi Mihai Eminescu în
literatură.
În aceată privinţă, cercetătorul Mircea
Handoca făcea următoarea remarcă: „(...)
numele celui mai reprezentativ poet apare încă
din însemnările de început ale lui Eliade, însă se
pare că pentru prima oară reflectează temeinic
asupra structurii de tip enciclopedist a poetului în
toamna anului 1926, când îl alătura celorlalte
figuri proeminente: Dimitrie Cantemir, B.P.
Hasdeu şi N. Iorga.”(1) Contribuţiile lui Mircea
Eliade în domeniul eminescologiei nu au fost de
circumstanţă, ci deosebit de creatoare, întrucât
hermeneutica miturilor i-a permis lui Eliade
să înţeleagă „singularitatea eminescianismului
în raport cu tot ce s-a făptuit până la acesta în
literatura universală.”(2) Putem face, apoi,
constatarea că numele lui Eminescu se regăseşte
atât în memorialistica eliadescă, cât şi într-o
serie de studii şi articole publicate între 1933
şi 1985. Totuşi, prima însemnare despre poetul
naţional este din toamna anului 1926, când
-într-un studiu despre Hasdeu- apare următoarea
notă: „Eminescu n-a avut timp să-şi definească
toate contururile personalităţii sale. A vădit totuşi
o structură enciclopedică şi vădite tendinţe către
poligrafie.”
Exegetul considera că „îngemănarea dintre
specificul naţional şi universal, continuitatea
filonului românesc de-a lungul veacurilor şi creaţia
populară ca permanent izvor al culturii noastre
[…](sunt) dominantele spiritualităţii româneşti
în viziunea lui Mircea Eliade.”(3) De altfel,
într-un articol apărut în „Revista de istorie şi
teorie literară”, în anul 1985, Eliade aducea
un elogiu nestăvilit poetului care ne reprezintă
emblematic şi integral în faţa lumii, afirmând
că: ”Deasupra gloriilor efemere şi deşertăciunilor
legate de patimile noastre omeneşti, un singur punct
rămâne fix, neclătinat de nicio catastrofă istorică:
geniul.”(4) Tot în articolul menţionat, autorul
făcea o necesară diferenţiere între prea trecătoarea
mărire pe care o oferă prea mişcătoarele valuri ale
istoriei şi perenitatea creatorului de excepţie şi a
gândirii sale vizionare, menită a înfrânge trecerea
veacurilor: „Zadarnic încearcă un rege sau un
despot să-şi clădească Statul pentru eternitate. (…)
Niciun fel de <<eternitate>> nu este îngăduită
organismelor politice şi sociale. Singura eternitate
acceptată de istorie este aceea a creaţiilor spirituale.”
Afirmaţia trebuie judecată la justa ei valoare,
dar trebuie -de asemenea- remarcat curajul
redactorilor revistei, întrucât textul apărea în
ultimii ani ai conducerii totalitare a României,
dinainte de 1990. Urmând o axă axiologică,
Mircea Eliade compară, dintr-un alt unghi de
vedere, spiritualitatea vechii Elade, expansivă, cu
cea românească, mai ponderată, mai aşezată în
făgaşurile ei milenare, şi conchide că „mai puţin
patetic, neamul românec simte că şi-a asigurat
dreptul la <<nemurire>> mai ales prin creaţia lui
Eminescu (…) cât timp va exista, undeva în lume,
un singur exemplar din poeziile lui Eminescu,
identitatea neamului nostru este salvată.”(5)
Prima raportare mai amplă la universul poetic
eminescian apare în ziarul „Cuvântul”, din 28
octombrie 1933, şi este ocazionată de apariţia, la
Editura „Cultura Naţională”, a ediţiei de poeme
îngrijită de Constantin Botez, sub titlul Poeziile
lui Eminescu. Este vorba de o ediţie amplă, de
aproximativ 600 de pagini, pe care recenzentul
o considera „cel dintâi corpus eminescian, pe
baza căruia se poate purcede la o cunoaştere reală a
poeziei eminesciene.” Aprecierea lui Mircea Eliade
avea în vedere atât faptul că în respectiva ediţie îşi
găsiseră spaţiu atât texte poetice definitive, cât şi
variante care îl puteau introduce pe cercetător în
laboratorul mai profund şi mai intim al actului
artistic eminescian, astfel încât „Este o adevărată
minune să urmăreşti fazele unui poet, să-l vezi
chinuit de toate gesturile creaţiei, să-i înţelegi geneza,
cristalizarea, maturizarea.”(6) Această difuzare
mai amplă a poemelor eminesciene a constituit
un moment de referinţă al eminescologiei, până
la apariţia celor şase volume masive de poezie,
în ediţia critică a lui Perpessicius. Mircea
Eliade oberva, plecând de la întreprinderea lui
Constantin Botez, faptul că multe din paginile
eminesciene rămase în manuscrise ar fi putut să
se regăsească cu îndreptăţire între antumele sale;
în plus, un merit al îngrijitorului ediţiei a fost
şi acela de a fi adus unele necesare corecţii cât
priveşte anumite lecţiuni ale unor versuri, care se
pretau la diverse interpretări.
Urmând cronologic preocupările eliadeşti
privind rolul, rostul şi rostirea artistică

eminesciană, ajungem la articolul „Momentul
Eminescu” din revista „Viaţa literară”, apărut în
1935, în care era regândită relaţia între biografia
tumultuoasă şi prodigioasa operă eminesciană.
Atunci când scria Mircea Eliade trecuseră patru
decenii de la moartea poetului; el constată însă
că „Eminescu rezistă vremii, opera lui creşte cu cât
cresc anii, viaţa lui ne ajunge mai scumpă cu cât
se împuţinează amănuntele inedite.” Valorificarea
istorico-critică a creaţiei lui dovedea tot mai
mult că „opera lui e mai preţioasă decât legenda,
că geniul lui e mai presus de mitologie.”(7). Dacă
contemporanii şi generaţia imediat următoare
au pus în prim-plan perspectiva biografică şi au
încercat să explice creaţia prin viaţa poetului,
exegeţii din perioada interbelică încercau deja
studiul în sine al scrierilor eminesciene.
Tot asupra personalităţii lui Mihai Eminescu
se opreşte publicistul literar Mircea Eliade întrun articol apărut în „Universul literar” din 10
iunie 1939, scoţând în evidenţă însingurarea
poetului, cauzată atât de firea lui introvertită,
cât şi -şi poate mai ales- de imposibilitatea
celor din jur de a-i înţelege profunzimea de
gândire şi latura novatoare a creaţiei sale. Spre
exemplificare, Mircea Eliade amintea de
imposibilitatea junimuiştilor de a recepta valoarea
primei nuvele fantastice majore din literatura
noastră, Sărmanul Dionis. Şi în acea şedinţă a
„Junimii”, dar şi cu atâtea alte ocazii, conştient
de superioritatea operelor sale, el „se mulţumea
să ridice din umeri” la obervaţiile de amănunt
care i se aduceau. Poetul de la Ipoteşti nu a scris
pentru vulg, pentru a fi adulat de mulţime şi nici
pentru aşa-zişii literaţi ai vremii sale, care, tocmai
datorită suficienţei şi înfumurării lor, de-abia dacă
îi stârneau un zâmbet. Mircea Eliade compară
solitudinea eminesciană cu cea a poetului de la
Recanati: „Dar Leopardi a avut măcar norocul să
nu se lovească zi de zi de oameni inteligenţi. Lui
Eminescu i-a fost scris să se zbată in cercuri de
intelectuali. Şi dacă ignoranţa şi naivitatea sunt
liniştitoare pentru un geniu, mediocraţia agresivă şi
fanfaroană ajung uneori un blestem.”(8) Poate că şi
această conjunctură va fi fost unul din motivele
pentru care pesimismul eminescian s-a accentuat
în ultimii ani de viaţă şi de creaţie, căci „în fata
opacităţii <<elitelor>>, zâmbetul devine amar şi
dispreţul se întâlneşte cu dezgustul.”(9)
Prozei lui Eminescu îi este dedicat eseul Insula
lui Euthanasius, apărut în „Revista Fundaţiilor
Regale”, în numărul din luna iulie 1939. Eliade
observa că, până în acel moment, cercetătorii
s-au aplecat preponderent asupra poeziei, lăsând
în umbră scrierile în proză, cele mai multe
postume. Trecând la analiza pe text, Mircea
Eliade constata că peisajul în care se împlineşte
iubirea lui Ieronim şi a Cezarei este unul fabulos,
dar şi unic, arhetipal, căci insula „participă la
altă geografie, mitică, nu reală.” Personajele refac
starea edenică, iar din acest spaţiu dispar drama,
durerea şi devenirea, care constituie tot atâtea
date ale imperfecţiunii umane. Insula, ca topos
al perfecţiunii paradisiatice, reprezintă -aşadarmatca primordială în care se pot desăvârşi visarea
şi erosul; aici geniul încetează de a mai fi un
neînţeles şi se contopeşte, prin iubire, cu natura
şi cu universul. Ţinând seama de asemenea
considerente, Mircea Eliade era îndreptăţit să
ajungă la concluzia că elementele naturii, precum
insulele şi apele „aparţin atât de mult spaţiului
spiritual al poetului, încât creaţia lui artistică pare
de neînţeles sau, în orice caz, lipsită de semnificaţie
şi consistenţă metafizică dacă nu ţinem seama de
ele.”(10). Acest eseu va împrumuta şi titlul unui
întreg volum, apărut în acelaşi an 1939. Motivul
insulei şi cel al nudităţii ritualice şi/sau paradisiace
vor fi valorificate mai târziu în scrierile ştiinţifice
şi în studiile privitoare la mituri şi la aspecte
legate de istoria religiilor.(11)
Opera eminesciană a fost receptată de
Mircea Eliade şi dintr-o latură comparatistă, el
încercând corelaţii între creatorii fundamentali,
aflaţi la extremităţile lumii romanice: în eseul
„Latina gintă e regină”, apărut în ziarul „Vremea”,
în 1934, autorul încerca să creioneze posibilele
corespondenţe între creaţia lui Eminescu şi cea
a lui Luis de Camoes. Bineînțeles ca nu se poate
realiza o comparație între lirica eminesciană și
opera autorului Luisiadelor, dat fiind faptul că îi
despart timp, mentalități, baze culturale. Mircea
Eliade merge însă înspre o altă latură, încercând
să surprindă ceea ce îi unește structural și într-un
plan mai profund. Ar fi vorba de parametri, de
coordonate ale spiritualității latine, de o tendință
către echilibru, de preferința pentru spații largi,
la care se adaugă și un sentiment de singurătate
metafizică și, în mod special, inefabilul dor, care
„sunt tot atâtea sporiri ale repertoriului spiritual
latin.”Semnificativ este faptul că la ambii poeți
motivul mării este unul de bază. Dacă, în cazul
poetului lusitan motivul mării era unul intrinsec,

în opera eminesciană „Marea este prezentă
chiar înainte ca Eminescu sa fi ajuns pe țărmurile
Pontului Euxin.” În plus, amândoi poeții au lărgit
considerabil universul estetic european și din
acest motiv eseistul avea întreaga îndreptățire să
susțină că „Geniul latin se îmbogățește prin creația
poetică a lui Eminescu întocmai cum s-a îmbogățit
prin creațiile lui Camoes.”(12)
În plină conflagrație mondială, în luna
septembrie a anului 1942, în calitate de atașat
cultural al României la Lisabona, Mircea Eliade
a redactat un întins articol în care, la un nivel
accesibil cititorilor din Portugalia, care nu erau
prea familiarizați cu literatura română, făcea o
schiță biografică și trasa principalele coordonate
ale poeziei eminesciene. Desigur, în acest material
nu găsim lucruri noi sau interpretări inedite,
totuși putem consemna câteva idei prețioase în
legătură cu opera eminesciană si cu înrâuririle
filosofice care o explică într-o oarecare măsură.
Astfel, având în vedere poemul Glossa, Eliade
aprecia că „Idealul filosofic al lui Eminescu este
ataraxia greaca, renunțarea perfectă, seninătatea
absolută.”(13) Eminescu este considerat apoi
„un geniu polar”, adică o personalitate care avea
atitudini și reacții extreme: „El iubește viața și o
evită în același timp; adoră femeia și o evită; trăiește
în mijlocul unei lumi înfricoșătoare și visează la
pacea eternă.”(14) Mihai Eminescu s-a dovedit
a fi și un adevărat „creator de mituri”, iar dintre
acestea analistului i se părea cel mai emoționant
cel prin care se face „o întoarcere la starea
paradisiacă, acest dor arzător de întoarcere în sânul
Naturii Mame, această comuniune cu un Cosmos
viu.”(15)
Comentatorul dădea o apreciere
deosebită unor poeme precum Oda (în metru
antic), Rugăciunea unui dac și Scrisorilor
I și III. Aceasta din urmă îi oferă prilejul de a
face trimiteri și la concepțiile politice, dar și la
profundul patriotism al poetului: „Acest filosof
hrănit de cultura universală, acest pesimist ce visa
la repaosul absolut, era, când se gândea la poporul
său, patriot fanatic...[...] detesta hibridarea rasistă,
morală și politică; și nu respecta decât tipul de
român ce se apropia de strămoșii daco-latini, tipul
carpatic.”(16) Nu întâmplător, Mircea Eliade
încheia articolul cu o analiza ceva mai întinsă
a poemului Luceafărul, întrucât destinul lui
Hyperion nu este decât destinul poetului însuși,
iar din aceasta pricină „Scriind Luceafărul,
Eminescu a schițat cea mai bună autobiografie pe
care un poet ar putea să o prezinte sie însuși și lumii
întregi.”(17)
În 1963, la Modena, în Italia, apare cea
mai întinsă lucrare de istorie literară de până
atunci consacrată de un cercetător străin poeticii
eminesciene. Este vorba de cartea Mihai
Eminescu o dell’Assoluto [Mihai Eminescu
sau despre Absolut], scrisă de profesoara Rosa
del Conte. Mircea Eliade îi va consacra o
pertinentă recenzie, evidențiind meritele aparte
ale acestei noi contribuții exegetice. Între acestea,
incontestabil era acela că autoarea a utilizat,
a citat și a valorificat și variantele poemelor
eminesciene, multe din acestea necunoscute
cititorilor obișnuiți. Rosa del Conte a identificat
și a ierarhizat principalele teme eminesciene,
observând că în centrul poeticii sale se află
Cosmosul; acestei teme i se adaugă o adevărată
obsesie a Timpului: e vorba de timpul vital,
având o dimensiune astrală, dar și de timpul
muritor, care coincide cu istoria schimbătoare
a omenirii, și cu soarta efemeră a individului în
lume. La fel de valoroasă este și partea a doua a
lucrării, intitulată Aspecte ale artei și limbajului
eminescian. În primul rând, Rosa del Conte
a încercat să identifice izvoarele autohtone ale
artei eminesciene: „Dacă mulți cercetători români
au avut în vedere mai ales influențele străine,
comentatoarea italiană pune accentul pe tradiția
spirituală ortodoxă si pe tradiția folclorică”, afirma
Mircea Eliade.(18) De reținut este și un alt
aspect: analiza cercetătoarei italiene dovedește
și faptul că „încă din perioada de gestație, toate
temele lui majore erau deja prezente.”(19) Creația
realizată la maturitate nu va face altceva decât
să amplifice, să nuanțeze și să rafineze teme și
motive literare majore, existente in nuce încă din
zorii aplecării sale înspre arta cuvântului.
Însemnări și trimiteri la personalitatea și la
opera lui Mihai Eminescu, întâlnim de asemenea
și în paginile de Memorii, cele care acoperă
perioada 1907-1960. Atunci când Mircea Eliade
face portretul mamei sale, în capitolul Primele
amintiri, el ne vorbește și despre pasiunea ei
pentru lectură, menționând că în biblioteca
familiei existau „câteva cărti de căpătâi: Psaltirea,
Anna Karenina sau Poeziile lui Eminescu.”(20)
Așadar, chiar din anii copilăriei, acestuia îi vor fi
familiare poemele eminesciene, cărora le va păstra
o prețuire aparte întreaga viață.
Cea dintâi călătorie în străinătate pe care

Mircea Eliade o întreprinde în scopuri culturale
are loc în 1927, în Italia. Aici întâlnește
personalități însemnate ale acelui moment
cultural, începând cu Giovanni Papini. Stând
de vorba cu Vittorio Macchioro, specialist în
misterele religioase, Mircea Eliade se va arata
entuziasmat atât de scriitorii atunci în vogă în
Italia, cât și de personalități semnificative ale
culturii romanești, discutând „Despre Iorga, despre
Pârvan, despre Eminescu.”(p. 223)
În capitolul Omul fără destin... este evocată
o interesantă discuție pe care Mircea Eliade a
avut-o cu profesorul de filosofie Nae Ionescu pe
tema locului și a rolului Universității în societate.
Învățăcelul susținea că universitarii ar trebui
să fie mult mai prezenți în agora, să se implice
puternic în problemele cetății, iar între exemplele
pe care le oferă este și cel al lui Nicolae Iorga,
care „a fost un mare și fecund gazetar, cel mai mare
după Eminescu.”(p. 248) Deci, Mircea Eliade
îl considera pe cel care a fost formatorul major
de opinie prin articolele apărute în coloanele
gazetei „Timpul” drept un jalon esențial al presei
angajate din secolul al XIX-lea și un model pentru
urmași, inclusiv pentru incisivul și bătăiosul prin
cuvântul scris, Nicolae Iorga.
Între neliniștile tânărului Eliade era și faptul
că opera este condiționată în mod dramatic de
factorul timp; simțea pe atunci, că de altfel în
întreaga sa viață, o criză dramatică a vremii
care ne vămuiește și ne spulberă necruțător. De
aceea, cugetând asupra dărniciei sau a zgârceniei
timpului în raport cu scriitorul, Mircea Eliade își
punea câteva întrebări: „Cum ar fi arătat opera lui
Goethe dacă n-ar fi trecut de 40 de ani? Si cum ar
fi arătat opera lui Eminescu sau Hasdeu, dacă unul
și celălalt ar fi putut crea încă 20 de ani?”(p. 302)
O întrebare majoră care a frământat generația
afirmată în anii ’30 ai secolului trecut privea rolul
intelectualilor în destinul culturii românești, iar
acesteia a încercat să-i dea un răspuns și Mircea
Eliade. El făcea observația că generația lui nu avea
vocația politicului, asemenea celei care a realizat
Unirea cea Mare, și de aceea gândea că „Destinul
nostru este exclusiv cultural.” Însă chestiunea era
dacă tinerii acelei vremi erau chemați să clădească
o cultură majoră sau dacă erau condamnați
să producă „ca până în 1916 o cultură de tip
provincial, traversată meteoric, la răstimpuri, de
genii solitare ca Eminescu, Hasdeu, Iorga.”(p.344)
Într-un moment de mare efervescentă
culturală, așa cum a fost perioada interbelică,
întâlnirea - spirituală și peste neiertătoarele
granițe ale timpului – a celor două spirite
proteice ale culturii noastre a însemnat un câștig
semnificativ, pe de-o parte pentru valorizarea și
valorificarea unei opere poetice excepționale, iar
pe de altă, pentru constituirea și cristalizarea unei
conștiințe intelectuale și artistice excepționale.
1. Mircea Handoca, ‘’Prezenţa lui Eminescu”, în
”România literară”, Anul XVII, nr. 24,14 iunie 1984,
p. 19
2. Theodor Codreanu, în “Luceafarul, Anul XXX, nr.
52, 26 decembrie 1987, p.4
3. Mircea Handoca, art. citat
4. Ibidem
5. “Deasupra tuturor gloriilor efemere…”, în Mircea
Eliade, Despre Eminescu si Hasdeu, Ediţie îngrijită şi
prefaţată de Mircea Handoca, E ditura “Junimea”, Iasi,
1987, p.55. Articole vor fi citate în continuare după
această editie.
6. Idem, p. 56
7. Ibidem
8. “Editia lui Eminescu”, în “Cuvântul”, Anul IX
(1933), 28 octombrie, nr. 3057, p.1-2
9. Ibidem
10. “Momentul Eminescu”, în “Viaţa literară”, Anul
X, nr. 3, august-septembrie, p.1
11. Ibidem
12. “Asta e o teorie care-i greu de înteles…”, în
“Universul literar”, Anul I (1939), iunie 10, nr. 23, p.5
13. Ibidem
14. “Insula lui Euthanasius”, în “Revista Fundaţiilor
Regale”, Anul VI (1939), nr.7, p.109
15. Nicolae Manolescu, “Clasicii nostri”, în “Romania
Literară”, Anul 20, nr. 22, 28 mai 1987, p.9
16. “Latina gintă e regină. Camoes şi Eminescu”, în
“Vremea”, Anul XVI (1943), nr. 697, p.10
17. Ibidem
18. “Eminescu- poetul neamului român”, Lisabona,
septembrie 1942. Traducere din limba portugheză de
prof. Stefan Mera, p.37
19. Idem, p.38
20. Idem, p.39
21. Idem, p.41
22. Idem, p.45
23. “Eminescu- sau despre absolut”, decembrie 1963,
p.51
24. Idem, p.53
25. Mircea Eliade, Memorii (1907-1960), Editia a
II-a, revăzută şi indice de Mircea Handoca, Editura
“Humanitas”, Bucuresti, 1997, p.23. În continuare
trimiterile la paginile din text vor avea în vedere aceasta
editie.
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Florentina VÁRY

Zeno GHIŢULESCU

Exod

Destin

Arborii nu mor niciodată toamna
în altarul rădăcinilor nasc lupii
de atâtea braţe nu mai înţeleg dansul
(ploaia încleştată în fălcile cerului)

Există o iubire
pe care nu o poţi mărturisi
nu o poţi trăda
pe care nimeni nu o ştie
ce doar ţie îţi aparţine
ca o flacără ca o durere
ce desparte pământul de ape
ca o cutremurare
ce te-ndeamnă dincolo de moarte
există o iubire
în care orice cuvânt e de prisos
unde visul creşte dintr-o umbră
unde lucrurile se însufleţesc
pe o geană de lumină
unde şoapta lumilor sin noapte
într-un gând se întrupează

praful acoperă umbra minerală
dintre cer şi pământ
pământ
arde olarul născut în eclipsă
şi n-are o mare ca Moise
peste care să-şi treacă poporul...

Rug
Trimite doamne răşina
chihlimbarului meu
înainte ca soarele
nedreptăţii tale
să-mi fie cărbune
şi uită
că-n noaptea neorânduirii
toporul neamului mântuit
ţi-a doborât crucea
lemn de foc
nu pentru lumină
ci întru hrana timpului
şi sângelui meu.

Roşu
Am să-ţi trimit o-nştiinţare
despre primul anotimp
predispus la tranziţia
ideologiilor cromatice
simţi cum coincidenţa
- făina din care s-a plămădit Universul se topeşte în forme geografice?
conturând originile
e ca atunci
când sculptorul
primeşte o bucată de lună
să-şi cioplească piatra
funerară.

Două pietre
Din piramidă de pâclă
pisica sfântă toarce firul lumii
decât imperiile firul de praf mai puternic
crizantema fosforescentă
se sprijină pe priviri apuse
Nilul îşi sună luna
în sângele de mult scurs...
Două pietre tac arse
fără geamăt fără vise
picătura de rouă a vulcanului stins
nimeni n-a văzut-o
golul înghite confabulaţia nopţii
cineva zadarnic întreabă
am uitat limba zeilor
pisica sacră începe cadavrele vii în
tăcere.

Reverie

XLI
Secunde de aer pur
se rup din cer
geometria gândurilor
are gust de aştri
muzica
mişcare fosilizată cu aripi
pluteşte
calculul traiectoriei
o excomunică
Venus
în seara asta
mângâie pietre înalte
intuind tăcerea
altor stele.

În curtea interioară
calcanul şi umbra târzie
sub copertina de pânză incoloră
roşie cu dungi albastre cândva
obiecte dantelate sfâşiate
pantoful scâlciat ce ocrotea
piciorul frumoasei doamne
grăbită spre secreta întâlnire
din goale rame răsare fantomatic
petrecerea nebună a feţelor de gips
cu buzele livide
şoptindu-şi fericirea vântului
peste vechile acoperişe

mereu în cercuri tot mai suse
clamând hilar neauzite:
“eternul dragostei va dăinui
chiar sorii de s-or stinge!”

În faţa timpului
A venit inginerul
cu dinamica frenezie a pieselor
vibrând frumos ca astrele
plugarul ars de vânturile verii
boabe mari de chihlimbar a adus
asemenea cânturilor de ciocârlii
mândră o mamă a menit
cu prunci voinici sânge din sângele ei
jucându-se fericit în ţărână
în urmă parcă vinovat de propria-i
umbră
poetul s-a înfăţişat
cu sfioase câteva cuvinte
în care el vedea întregul univers.
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Marian HOTCA
Vorbe metalice
Cuvinte sleite, ascunse-n vulcanul de
gheaţă,
au desfrunzit iluziile de pe podul
aşteptării,
şi eu... ca o amintire îndepărtată
trec prin stele de tăciune
căutând vorbe de duh metalice.
Armonia haosului îmi pare
mai încleştată în flăcări
şi cu semne ombilicale de întrebare,
o întoarcere ofilită
în vise ofensive
unde domnesc pe tronul diafan al
imperfecţiunii
glasul fără de şoaptă,
cântecul fără de glas,
mişcarea fără de pas,
ochiul fără de lumină,
lumina fără de-ntuneric,
şi eu fără de mine.

Confesiunea cascadei
Strânsoarea stâncii de bazalt
mă doare mă îndeamnă
să o sfărâm în cavalcadele de herghelii
dezlănţuite
să curg cu trupul sângerat
prin fulgere şi spini
peste grilajele de temniţi
peste regrete şi tristeţi din seara
muribundă...
nu-mi place ce-am fost ieri şi nu ştiu
ce voi fi
mâine
în trupu-mi cântă noian de lumi fără
repaus
m-arunc în gol cu ceata leilor flămânzi
de prada presimţită
acopăr cu strigătul de luptă
clopote ispite vijelii
împlinind hotarele şi timpul în saltul
abisal
cât nemurirea cât nimicul în avalanşa
beată
prin volburi de răcoare şi de nuduri
prin smulgeri din păduri de viperi
şuierând
de putregaiuri şi de spaime
spre-ntemeierea miraculoaselor
tărâmuri
unde fiii soarelui se nasc
sclipind prin bezna spumegândă.

Somn
Cu dragostea umed-a
lacrimilor mele,
ai şters geamurile prăfuite
să vezi mai bine stele eterne.
Apoi ai coborât cerul,
aproape de pământ
ca să ţi-l îngrop
în negrul mormânt.
Clipele din ceas le-ai închis
în alba tăcere...
şi-ai ars orele pe vetre
stinghere.
Florile sufletului zăceau înflorite
în vise de piatră
sperând
chinuite.
Dorului imens i-ai dat aripi
să zboare
departe, departe,
s-aducă visare.
Credeam că trăiesc, dar
astăzi visez pierdut
în albe cuvinte
ce dorm în aduceri-aminte.

Ioan Vasiu - „Bolnav de poezie“, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2012
de Vasile MORAR
Descendent din familia marilor poeţi
ardeleni, de la Goga la Cotruş şi de la Ion
Horea la Ion Brad, Ioan Vasiu în cea mai
recentă carte a sa, „Bolnav de poezie“, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2012, ne pune în
faţa unui tablou de mari dimensiuni al unui
Ardeal arhaic, molcom, luminos, pe care se
aşează colbul anilor, iar noi lăsăm acest fapt
să se-ntâmple. Ioan Vasiu ni-l aduce aminte,
în dulcele stil clasic, stil de care mulţi poeţi se
jenează, ba mai mult îl contestă, eu invocând
aici regulile amintitei prozodii. S-a ajuns până
acolo încât poetul care se „încăpăţânează“ în
a crede în această formă lirică, trebuie să fie
apărat de cei care scriu despre el, iar cei care
o fac cu bună credinţă să se scuze pentru că
se abat de la regula actuală. Am făcut această
digresiune pentru a-l cita pe criticul literar
Gheorghe Grigurcu: „se confirmă încă o dată,
dacă mai era nevoie, faptul că în creaţia literară
nu există modalităţi definitiv epuizate, clasate,

„Sunt bine, mulţumesc de întrebare“
puncte terminus reale. Firele ce par a se fi
deşirat până la capăt, pot apărea în noi texturi
îmbietoare. Regretabil, o modă a modei, ca să
zic aşa, se străduieşte acum a disjunge noul de
vechi, spre a se debarasa de cel dintâi, într-un
exerciţiu de cabinet de care însă, din norocire
poeţii nu sânt obligaţi a ţine seama.“ Şi printre
cei ce nu ţin seama este şi Ioan Vasiu, în cartea
„Bolnav de poezie“.
Muzicală, fluidă, limpede până la
transparenţă, trecând cu uşurinţă de la un
ton grav la unui sprinţar, baladesc, poezia din
cartea de faţă încântă, satisface gusturi fine, mă
refer aici la consumatorii exigenţi de poezie.
Şi cum în marea poezie mama nu poate lipsi
aflăm: „ascultă-mi zice mama cum doarme codru Ioane/şi cum se mută iarna încet din sat
în sat“.
Curgerea neîncetată a anotimpurilor e
prezentă. Două sunt cele care-i sensibilizează
scrisul. Toamna „ştiuleţii sar ca peştii din

holde în hambare“ şi iarna „nerăbdarea cade
în al iernii laţ/urlă vântul nopţii până sub
târnaţ“. Urmează un poem superb „Toamnă
transilvană“ în care poetul e martorul unor
evenimente relativ banale, dar sub pana lui
Ioan Vasiu banalitatea ia forme halucinanthipnotice: „fug spre sud cocorii în stoluri
lungi, pribege/şi le petrec copiii c-un zâmbet
diafan/pe pietre mari de râuri moţii-şi ascut
bricege/să încresteze-n grindă c-a mai trecut
un an“.
Bunul simţ ardelenesc nu putea lipsi: „dau
uneori bineţe şi la garduri“. Superb. Poezia
lui Ioan Vasiu redă Ardealul în toată măreţia
lui, în curgerea anotimpurilor într-un arhaism
vast şi pe care nu mai avem timp să-l privim.
Pierderile sufleteşti sânt uriaşe zic, parafrazând
un pasaj biblic „Lăsa-ţi copiii să vină la poezia
lui Ioan Vasiu“. Vor găsi frumuseţi devastatoare care înobilează şi dau demnitate: „gem
carele de roade încărcate/căldurile ne-ncearcă

tot mai rar/ştiuletele ca peştele se zbate“.
Singurătatea creatorului e bine redată:
„Sunt, cum să spun,/un fel de geamantan/întro imensă sală de-aşteptare“.
Sigur aş putea înşira multe poeme frumoase
din această carte, dar nu apuc pentru că poetul
mi-o ia înainte: „toamna e poemul cel mai frumos“. Aşa este, de ce să-l contrazicem, pentru
că lumea este cum o face poetul, nu cum o
vedem noi, dacă o vedem.
Cartea „Bolnav de poezie“ este o carte a
spaţiilor vaste, a păcii biblice, patriarhale, a
toamnelor care deşi se repetă, sunt tot timpul
diferite, a sincerităţilor fruste, într-un cuvânt a
unui poet autentic care nu truchează ci trăieşte
poezia şi care scrie în final: „eu totuşi vă iubesc
şi vă mai scriu/din când în când, semnând
Ioan Vasiu...“, lucru pe care-l fac şi eu puţin
mai jos.
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MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Înfrăţirea (1945 – 1946) – primul ziar
românesc în Târgu-Mureşul eliberat
de Angela MĂGHERUŞAN PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Prima publicaţie a judeţului
Mureş după cel de al doilea război
mondial, Egalitatea – Egyenlöség,
a marcat prin apariţia sa bilingvă
la Reghin (15 noiembrie 1944)
relansarea presei în limba română
în spaţiul mureşean după patru
ani de tăcere impusă în timpul
ocupaţiei maghiare din timpul
războiului.
La nici două luni după acest
moment, apărea şi la Târgu-Mureş
prima publicaţie românească
după eliberare, Înfrăţirea (4
ianuarie 1945 – 28 aprilie 1946).
Pe măsura extinderii structurii
locale a Frontului Plugarilor, în
vremuri ,,tulburi” în care ,,nimeni
nu ştia sigur ce şi cum va fi mâine”1
Înfrăţirea a devenit organul local
de presă al formaţiunii, cu o
apariţie săptămânală, avându-l ca
redactor responsabil pe scriitorul
Francisc Păcurariu (reprezentant
al conducerii organizaţiei judeţene
a Frontului Plugarilor2) iar între
redactori pe Remus Pop, Iacob Pop,
Constantin Câmpeanu.

Simion Fuchs, exponent al
mişcării comuniste încă din
perioada interbelică, explica două
decenii mai târziu că Înfrăţirea
s-a născut pe baza hotărârii
primei şedinţe a ,,organizaţiilor
democratice” ţinută la sfârşitul lunii
octombrie 1944: ,,Trebuie ştiut că
după eliberare, o perioadă de timp,
oraşul Târgu-Mureş a rămas fără
legături cu restul ţării, din cauza
distrugerilor comise de fascişti în
retragere. Nu ajungea în localitate
nici un organ de presă, deci
editarea unui ziar era o necesitate
imperioasă. Realizarea lui se lovea
însă de mari greutăţi. Nu existau
nici hârtie de ziar, nici tipografi în
număr suficient, nici redactori; nu
exista nici lumină, uzina electrică
fiind aruncată în aer de fascişti. […]
Redacţia avea o singură încăpere, şi
aceea slab amenajată, însă forfotea
întotdeauna de lume care într-un
fel sau altul, colabora la gazetă.”3
Înfrăţirea înregistrează o scurtă
întrerupere în august 1945 dar
reapare la 30 septembrie 1945

ca organ al Frontului Naţional
Democrat din Târgu-Mureş4, demarând o susţinută propagandă
în slujba formaţiunii şi a platformei
acesteia, construită pe strângerea
relaţiilor cu Uniunea Sovietică,
nimicirea fascismului, pedepsirea
,,trădătorilor”,
,,democratizarea”,
înfăptuirea reformei agrare prin
exproprierea proprietăţilor mai
mari de 50 de ha, organizarea cooperativelor ţărăneşti şi anularea
fostelor datorii ale ţăranilor către
bănci şi Stat, naţionalizarea Băncii Naţionale şi a altor 18 mari
bănci, libertatea comerţului şi a
meşteşugurilor, naţionalizarea întreprinderilor aparţinând nemţilor
şi complicilor lor, elaborarea unei
noi Constituţii.5
Prefectul de Mureş Victor Groza
(fratele primului ministru Petru
Groza) era mentorul noii publicaţii
dar sufletul acesteia – subliniază
cercetătorul Melinte Şerban6 – era
tânărul Francisc Păcurariu, venit de
pe băncile Facultăţii de Medicină
din Cluj, unde fusese redactor
la Tribuna Ardealului şi la Gând
românesc. După o jumătate de an,
în iulie 1945, F. Păcurariu se retrage
de la conducerea publicaţiei pe
care o coordonase de-a lungul
primelor 29 de numere şi căreia
îi fixase ,,orientarea ideologică”7
– după cum precizează o notă a
redacţiei – ,,fiind chemat de alte
preocupări importante”8. Era vorba
despre începutul unei ample
cariere de ziarist şi diplomat,
Francisc Păcurariu fiind ulterior
redactor la pagina pentru Ardeal
a ziarului România Liberă (19451946), redactor la Lupta Ardealului
din Cluj (1946-1947), dar şi
ambasador şi director al Direcţiei
Presei din Ministerul Afacerilor
Externe.

Principiul ,,înfrăţirii românomaghiare”, reflectat şi în numele
publicaţiei, a tutelat întreaga
apariţie a ziarului, fiind subliniat
permanent atât de redacţie cât
şi de liderii politici care au vizitat
în 1945 Târgu Mureşul, precum
primul ministru Petru Groza, aflat
la Târgu Mureş în noiembrie 1945,
cu prilejul Conferinţei Uniunii
Populare Maghiare: ,,Pentru a
preîntâmpina furtunile ce ne
ameninţă, pentru a ne asigura un
viitor mai frumos şi mai demn, e
nevoie ca aceste două popoare să
se înfrăţească, să alunge din inimile
lor ura cari le-a despărţit până
acum, atât de dăunătoare ambelor
popoare. Zidul chinezesc ce ne
desparte şi care e clădit pe cenuşă
trebuie să se surpe, căci are la baza
sa ura şi nedreptatea.”9
Din redacţia Înfrăţirii a emanat
şi gruparea literară Mureşul,
anunţată încă de la începutul
anului 1945, printr-un apel
adresat intelectualităţii locale de a
răspunde chemării vremurilor, căci
,,omul de cultură nu are dreptul de
a se închide în sine sau în sistemele
abstracte ale meşteşugului său de
plăsmuire a valorilor, ci trebuie să
păşească hotărât şi dârz în viforul
vremurilor.”10 În martie 1946,
gruparea ţinea prima întâlnire,
pentru a lansa ,,o invitaţie la viaţă”
şi a arăta ,,că suntem şi noi aici
şi că putem spune şi noi ceva.”11
La scurt timp însă, după doar doi
ani de activitate, gruparea literară
Mureşul se destrăma sub presiunea
vremurilor, pentru a renaşte la
începutul anilor ‘70 sub forma
grupării literare ,,Liviu Rebreanu”
care avea să pregătească prin
activitatea sa terenul pentru apariţia revistei Vatra în 1971.
De la sfârşitul lunii septembrie

1945, coordonarea ziarului este
preluată de Alexandru Oltean, iar în
aceeaşi perioadă Victor Groza este
înlocuit la conducerea judeţului
cu Anton Mera. Ultimul număr al
Înfrăţirii a apărut la 28 aprilie 1946,
dată de la care ziarul şi-a continuat
apariţia sub un nou nume, Ardealul
Nou.12
1. Traian Dragoş, Popas în timp şi continuare, în Înfrăţirea, Târgu-Mureş, anul I,
nr. 30, 19 iulie 1945, p. 1.
2. Congresul Frontului Plugarilor,
idem, p. 3.
3. Simion Fuchs, Înfrăţirea – prima
gazetă românească de după eliberare la Tg.
Mureş, în Steaua roşie, Târgu-Mureş, anul
XXII, nr. 1 (3.666), 4 ianuarie 1970, p. 2.
4. Frontul Naţional Democrat includea formaţiunile: Frontul Unic Muncitoresc, Partidul Comunist, Partidul Social
- Democrat, Comisia Sindicatelor Unite
din România, Uniunea Patrioţilor din
România, Uniunea Populară Maghiară,
Apărarea Patriotică din România, Frontul
Plugarilor, Uniunea Democrată Evreiască.
5. Dr. Victor Groza, Chemare, în
Înfrăţirea, anul I, nr. 1, 4 ianuarie 1945,
p. 1.
6. Melinte Şerban, Mărturii prin
vreme, Târgu-Mureş, Tip. Mediaprint,
1999, p. 192.
7. Redacţională, în Înfrăţirea, TârguMureş, anul I, nr. 30, 19 iulie 1945, p. 3.
8. Ibidem.
9. Domnul prim-ministru dr. Petru
Groza şi Vasile Luca la Tg.-Mureş, în
Înfrăţirea, Târgu-Mureş, anul I, nr. 44, 22
noiembrie 1945, p. 1.
10. Despre un nou înţeles al culturii,
în Înfrăţirea, Târgu-Mureş, anul I, nr. 5, 4
februarie 1945, p. 2.
11. Şezătoare literară, în Înfrăţirea,
Târgu-Mureş, anul II, nr. 13, 31 martie
1946, p. 2.
12. Simion Fuchs, art. cit.

Editura Adenium – Concurs de debut – 2014
Editura Adenium, cu sediul în Iaşi, Aleea Copou nr. 3,
anunţă lansarea celei de-a doua ediții a concursului său de
debut, pentru următoarele genuri literare și/sau grafice:
1. Poezie
2. Proză
3. Eseu
4. Teatru
5. Literatură pentru copii
6. Bandă desenată & miniatură grafică.
Concursul, care se va desfaşura anual, face parte din
strategia editurii de a sprijini autorii încă nedebutaţi în
volum.
Concurenţii sînt invitaţi să expedieze prin poştă, pe adresa editurii, manuscrisele pe care doresc să le înscrie în
concurs.
Coletul va conţine două plicuri:
- Unul care va conţine manuscrisul în format print
şi electronic (CD, stick etc).
- Unul care va conţine datele dv. de identificare:
nume prenume, adresă,număr de telefon, adresa de poştă
electronică.
Atenţie! În locul numelui şi prenumelui, manuscrisele

vor fi „semnate” cu un motto, care va fi menţionat şi pe
plicul ce conţine datele de identificare.
Manuscrisele sînt aşteptate la sediul Editurii Adenium,
pînă pe data de 15 mai 2013, data poştei.
Într-o primă etapă, editura va selecta cele mai bune
zece manuscrise pentru fiecare dintre cele șase categorii
de opere supuse concursului. Ulterior, cele patruzeci de
manuscrise pentru genurile literare pentru adulți vor fi supuse atenţiei unui juriu alcătuit din scriitori şi critici literari.
Un alt juriu specializat va evalua propunerile din domeniul literaturii pentru copii, benzilor desenate şi al graficii miniaturale.
Pentru fiecare gen din concurs, vor fi declarate
cîştigătoare volumele care vor obţine cea mai mare medie
a notelor acordate de membrii juriilor.
Cîştigătorii vor fi anunţaţi la începutul lunii septembrie.
Tipărirea celor patru volume declarate cîştigătoare va
începe imediat după anunţarea învingătorilor. Volumele
vor lansate la Gaudeamus, tîrgul de carte de toamnă de
la Bucureşti şi se vor bucura de sprijinul integral al editurii
în procesul de promovare – publicitate, serviciu de presă,
alte lansări publice. Autorii premiaţi vor primi cîte 50 de

exemplare din cărţile lor pentru propria lor activitate de
promovare.
Cum se știe din comunicatele noastre și din presă,
volumele declarate cîștigătoare la ediția de anul trecut au
apărut, au fost lansate la tîrgul de carte de toamnă și la alte
evenimente din toată țară, au provocat ecouri în presa de
specialitate.
În rezumat:
- concurs de debut pentru poezie, proză, eseu,
teatru, literatură pentru copii, bandă desenată&grafica
miniaturala
- termen de expediţie: 15 mai 2014
- Adresa editurii: Aleea Copou nr. 3, Iaşi
Data lansării: 10 Ianuarie 2014
		

Liviu Antonesei, director editorial

PS: Poate sînt necesare cîteva precizari: 1. Prin autor nedebutat înţelegem autor care nu a publicat nici o carte, indiferent de domeniu. 2. Concursul este deschis tuturor autorilor
de limbă română, indiferent daca au domiciliul în ţară sau
nu. 3. Deciziile juriilor sînt suverane, definitive, irevocabile.
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