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Expoziţia celor patruzeci de
artişti bistriţeni care compun
Uniunea Artiştilor Plastici
– Bistriţa şi care generic
poartă titlul MAI MULT CA
PREZENTUL, reprezintă
SALONUL ANUAL 2013 al
artiştilor de la Bistriţa prin care
aceştia sărbătoresc douăzeci
şi cinci de ani de la darea în
folosinţă în actuala formă şi
utilitate publică a Galeriei
ARCADE 24. Galeria – „o
instituţie a bunului gust”,
cum fericit o numea Andrei
Pleşu în 1988 la inaugurarea
ei – a găzduit sute şi sute de
expoziţii, a prezentat opere şi
destine de autori care erau şi
au rămas „nume proprii” ale
artelor vizuale din România

dar şi din alte ţări (Franţa, Germania,
Ungaria, Austria, Polonia etc.),
devenind un reper de neocolit pe
harta culturală a ţării dar şi un „loc”

Intransigenţa
criticii
Iulian BOLDEA

Intransigent, polemic,
ferm în opinii şi tranşant
în atitudini, Mircea
Iorgulescu (născut pe
22 august 1943, decedat
în 7 iunie 2011 la Paris)
ar fi împlinit anul trecut
70 de ani. Unul dintre
criticii români influenţi
în anii 70-80, foiletonist
reputat şi exigent,
Iorgulescu a fost, timp
de optsprezece ani,
redactor la „România
literară”, între anii 1971
şi 1989. Cărţile sale
(Rondul de noapte, Al
doilea rond, Scriitori
tineri contemporani, Firescul ca excepţie, Critică şi angajare, Ceara
şi sigiliul, Prezent, Spre
alt Istrati, Eseu despre

lumea lui Caragiale,
Tangenţiale) dovedesc
voinţă de rigoare şi
imperativ al clarităţii,
criticul fiind atras mai
mult de „analitica actualităţii” (Dan Culcer). Cartea de debut, Rondul de
noapte, conţine texte
cu o natură complexă,
ce se situează „între
eseu, portret şi studiu
analitic”, materia fiind
configurată cronologic
şi tipologic deopotrivă.
Scriitorii
importanţi
analizaţi din unghiul
corelaţiei textului cu
contextul, autorul fiind
mai cu seamă atent la
„descrierea unor forme
literare şi a configuraţiei
operei”, dar şi la acele

momente cruciale în evoluţia literaturii române,
ilustrate cu personalităţile
ei exponenţiale. Perspectiva asupra poeziei
circumscrie „poeţii tranziţiei” (Emil Botta, Maria
Banuş etc.), momentul
Steaua (A.E. Baconsky),
până la poezia anilor
70 (Mircea Dinescu,
Adrian Popescu, Dinu
Flămând). Aprecierile
despre criticii români
importanţi sunt sintetice, eficiente, plastice, procedându-se la
reducţia la trăsătura dominantă; de exemplu,
la Maiorescu e vizibil
un „ton al eficienţei”,
Gherea e contemporan
cu noi
(Continuarea în pagina 7)
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al intersecţiilor subiective care pun
în valoare „prezenţele” de creatori şi
„spectacolele” de creativitate vizuală
care nu pot fi ocolite cu uşurinţă.
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Discurs rostit cu prilejul lansării
volumului de poezii “GRAVURI”
al Maestrului Ion Horea
de Eugeniu NISTOR
Doamnelor şi Domnilor! Stimaţi colegi! Dragi
studenţi!
Mă adresez dumneavoastră, astăzi, unui public
pe care îl apreciez ca fiind elevat şi receptiv, cu prilejul
lansării volumului de poezii „Gravuri”, de Ion Horea,
în contextul Conferinţei internaţionale “Literatură,
discurs şi dialog multicultural”, conferinţă organizată
de Şcoala Doctorală de Studii Literare din cadrul
Universităţii „Petru Maior”, în colaborare cu Institutul
de Studii Multiculturale Alpha, cu Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala Târgu-Mureş, cu Editura Ardealul
şi revista de cultură „Vatra.”
Deci protagonistul acestei întâlniri de suflet este
Maestrul Ion Horea, cel mai de seamă poet în viaţă al
frumoaselor meleaguri ale Ardealului, care a răspuns
cu amabilitate invitaţiei noastre de a veni la TârguMureş pentru a lansa proaspătul său volum de poezii,
intitulat “Gravuri”, apărut recent la Editura “Ardealul”.
Iar manifestarea de astăzi stă sub semnul literaturii
autentice, deoarece Maestrul descinde direct din
nobila familie a poeţilor Ardealului – cei care, vreme
de aproape un veac şi jumătate, au cântat frumuseţile
paradisiace ale peisajului, minunăţia văilor şi a dealurilor noastre, drumurile care se întind la vale către
Mureşul domol, ierburile înrourate în dimineţile de
vară, grădinile îngreunate de rod...
Autenticitatea şi poziţia axiologică importantă,
în planul vieţii noastre culturale, a operei şi personalităţii Maestrului Ion Horea, poate fi întărită de trei
argumente semnificative: 1. argumentul biografic, care
arată educaţia, formarea personalităţii şi devenirea
sa culturală; 2. argumentul bibliografic, prin care
potenţialul activ al operei sale poetice, mărit an de an,
prin noi apariţii editoriale, ne sensibilizează continuu;
şi 3. argumentul ataşamentului faţă de ţinuturile natale,
faţă de izvoarele stârnitoare de fior liric, raportat la
ascendenţii săi pe linie literară, mereu înnoit prin
frăgezimea metaforelor şi prin puritatea viziunii nostalgice.
Dar să le luăm pe rând, respectând ordinea în care
au fost expuse.
Poetul s-a născut între hotarele a două sate: Petea
de Câmpie şi Vaidei, la 10 mai 1929. Debutul literar
a lui Ion Horea a avut loc în anul 1947, în paginile
ziarului târgumureşean „Ardealul Nou” cu poemul în
proză „Cosaşul”. Urmează apoi o serie de colaborări,
cu poezii, în „Lupta Ardealului” şi în „Almanahul
literar” din Cluj, autorul fiind într-un acord aproape
perfect cu mişcarea literară clujeană care se coagula
în jurul “Almanahului literar”, respectiv a viitoarei
reviste “Steaua”. De asemenea, a publicat în revistele
„Contemporanul” şi în „Flacăra” din Bucureşti, ceea
ce îi face posibilă chemarea la Şcoala de Literatură
„Mihai Eminescu” din Bucureşti – şcoală la care Mihail
Sadoveanu, în calitate de preşedinte de onoare,
participând an de an la festivităţile de deschidere,
afirma de fiecare dată (într-o exprimare cam sofistă)
că “din această şcoală vor ieşi atâţia scriitori, câţi au
intrat!” Tânărul Ion Horea a intrat scriitor în Şcoala de
Literatură – şi a ieşit scriitor! La absolvire, clasându-se
pe locul doi, după medie, a fost repartizat în redacţia
revistei „Viaţa românească”, unde şi-a desfăşurat activitatea timp de 12 ani, apoi a funcţionat ca secretar
al Uniunii Scriitorilor, al cărei membru a devenit în
anul 1956. În acelaşi an îşi publică volumul de debut,
„Poezii”. Apoi, până la pensionare, în octombrie 1990,
activitatea sa a fost strâns legată de secţia poezie a
revistei „România literară”, unde i-a avut alături, ca şi
colegi de redacţie, pe scriitorii Nichita Stănescu, Roger
Câmpeanu, Gheorghe Tomozei, Adrian Păunescu, Ion
Caraion, Paul Goma, Sorin Titel, Nicolae Manolescu ş.a.
În climatul fertil de la “România literară” (şi acum
apăsăm uşor pedala celui de-al doilea argument – cel
bibliografic, aflat în interferenţă cu cel biografic) Ion
Horea şi-a scris cărţile încercând “să nu trădeze nimic
din ceea ce aparţine cu sfinţenie biografiei sale”. Demn
de admirat este faptul că a susţinut în paginile revistei
diferite formule sau experimente poetice, de la onirism
şi suprarealism la cele ale modernităţii tradiţionaliste.
Această atitudine e confirmată de poet, într-un
interviu pe care mi l-a acordat în urmă cu aproape 10
ani, în care subliniază cu tărie entimematică şi fără nici
o reţinere, că „toţi suntem datori să susţinem înnoirea
literaturii, căci ea nu începe şi se sfârşeşte odată cu

noi”. Maestrul Ion Horea, considerat drept unul din cei
mai importanţi poeţi contemporani, s-a făcut remarcat
în peisajul nostru literar prin volumele de poezii:
“Coloană în amiază”(1961), “Umbra plopilor” (1965),
“Măslinul lui Platon”(1976), “Bătaia cu aur” (1979),
“Un cântec de dragoste pentru Transilvania”(1983),
“Eu trebuie să fiu”(1984), “Noaptea nopţilor” (1985),
“Podul de vamă” (1986), “Dealuri de lut” (1990), “Locul
şi ceasul” (1994), “Căderea pe gânduri” (1996), “Bătăi
în dungă” (1999), “Cartea sonetelor” (2001), “Calea
Târgului”(2009), “Scribul” (2011), “Rondeluri”(2012)
ş.a., care i-au conferit un statut privilegiat în literatura
română contemporană. De precizat că pentru volumul de poezii “Un cântec de dragoste pentru
Transilvania” a fost răsplătit, în anul 1984, cu Premiul
“Mihai Eminescu” al Academiei Române!
În sfârşit, cel de-al treilea argument al demonstraţiei
noastre, este unul care presupune unele reflecţii şi o
scurtă analiză comparativă a creaţiei sale lirice, fiind în
fond o încercare de radiografiere a abordărilor critice
referitoare la opera acestui mare poet al Ardealului.
Dar nu trebuie să fi mare cunoscător de poezie ca
să constaţi că lirica lui Ion Horea se aseamănă cu
farmecul şi seninătatea poeziei lui George Coşbuc, sau
că decantează în conţinuturile ei, în mod discret, ceva
din jalea şi urâtul exprimate de poezia lui Octavian
Goga; după cum fiorii ei nostalgici aduc, oarecum, cu
sentimentalismul naiv şi simplitatea versurilor lui Şt. O.
Iosif; ca să nu mai vorbim de impregnarea versurilor
poetului ardelean cu o nuanţă specială de metafizică
a dorului, învecinată spiritual cu cea a poetului-filosof
Lucian Blaga. O singură stridenţă non-ardelenească
este în poezia maestrului: aspectul bucolic frust, atât
de apropiat de cel al autorului volumului “Pe Argeş în
sus” – Ion Pillat. Iar prin această apropiere nostalgicăsenină-bucolică am putea spune că cei doi poeţi fac
să se înfrăţească cele două râuri, Argeşul şi Mureşul,
pentru prima oară în lunga lor existenţă milenară.
Legat de acest ultim aspect argumentativ, avem în
poezia Maestrului un motiv unic în literatura noastră:
motivul trecerii cu luntrea, care semnifică şi trecerea
Omului de pe un mal pe celălalt dar, mai ales, trecerea
simbolică a sufletului acestuia Dincolo. Este un motiv
filosofic care poate fi asociat cu mitul antic al trecerii
Stixului – poetul dându-i astfel Mureşului nostru sfânt
o semnificaţie mitică. Tristeţea poeziei sale, când se
scaldă în apele acestui motiv, se accentuează prin
nuanţele speciale de griuri în care se scufundă totul,
de jur-împrejur...
Cum cele trei aspecte ale personalităţii literare ale
Maestrului Ion Horea au fost enunţate şi demonstrate,
iar ceea ce era de spus s-a spus, în încheiere aş vrea
să-i înmânez, în semn de veche stimă şi preţuire,
imortalizarea pe peliculă a unei secvenţe unice din
viaţa Domniei sale: o fotografie conţinând ultima
sa trecere cu luntrea peste Mureş, la Ogra, căci
ulterior acest “artefact” a fost desfiinţat şi vândut de
administraţia locală unei alte comunităţi (situată
undeva aproape de Beclean pe Someş), iar acum
râul poate fi trecut, în acelaşi loc, peste un maiestuos
pod de piatră... Iar, odată cu acest suvenir, îmi face
o deosebită bucurie să-i înmânez Maestrului şi o
Diplomă de Excelenţă din partea Editurii Ardealul, la
împlinirea a 18 ani de când această instituţie a cărţii
şi a culturii funcţionează la Târgu Mureş sub egida
Uniunii Scriitorilor din România (care a înfiinţat-o,
la propunerea mea, în anul 1995), cu precizarea că
prima carte de poezii ieşită de sub teascurile ei a fost
“Căderea pe gânduri” a Maestrului. Aşadar, această
diplomă se acordă în semn de indubitabilă apreciere
“pentru cel mai de seamă poet în viaţă al Ardealului
şi unul dintre cei mai importanţi poeţi contemporani”.
Şi cum noul volum – “Gravuri” – se integrează în chip
firesc acestei serii lirice, grave şi nostalgice, nuanţată
cu specificul peisajului transilvan, în care este caligrafiat cu talent sufletul candid al locurilor noastre, îi
doresc Maestrului Ion Horea să se bucure de mult
succes şi cu această apariţie editorială, reprezentând a
şaptea carte publicată la Editura Ardealul! Mult succes
şi cu această carte şi, pentru că suntem în preajma
sărbătorilor de iarnă, la mulţi ani, Maestre!
(Discurs rostit în Aula Magna a Universităţii
“Petru Maior”, în ziua de 6 decembrie 2013).

Poezii din volumul GRAVURI

de Ion HOREA
Dealuri
O altă lege-a dăruirii nu-i,
Oricât ar fi să-ntorci şi să despături
Din ploi şi neguri, turme şi omături
Sub dunga lor văzută din chicui
Sarmatice încovoieri şi pături
În văluriri de ape albăstrui.
Le-aduni în saci, în buţi ori în coşărci,
Le sui în pod şi-n stogul din ogradă,
Pe masă şi-n hambare să se vadă,
În zbor de grauri şi mirări de ţărci.

Faţă şi revers
Să fii de tine însuţi tu singurul învins
Să te cuprindă-o palmă de lut din necuprins
Să-ntrebi ce nu se-ntreabă, să chemi ce nu se cheamă
Să-nchipuieşti dezastre şi să le-aştepţi cu teamă
Să vezi cum se destramă cu timpul tot ce eşti
Să-asculţi în mântuire doar basme şi poveşti
Să fii puternic, únic stăpân, din neputinţă
Să ştii că eşti acelaşi, altfel într-o privinţă
Să fii de câte-n lume strein, neştiutor
Să crezi că pentru toate rămâi cuiva dator
Să poţi lăsa în urmă ce-i dat să fie-n urmă
Să fii întreg al turmei şi să te-alegi din turmă
Să vezi în frumuseţe şi linii ce se frâng
Să ştii ce pierzi cu dreapta, ce ţii în pumnul stâng
Să ieşi la drumul ţării, să sui până la Hici
Să fii mereu acolo doar rămânând aici
Să înţelegi adâncul şi să râvneşti înaltul
Să te cunoşti prin tine mai mult decât prin altul

Filă
Să-ntoarcă-acele daruri pe Dumnezeu mai rogu-l,
Prelungi umbriri de sălcii peste otăvi spre seară,
Foşnirile stupinii, aromele de ceară
Şi-n mijlocul ogrăzii, în aşteptare, stogul.
Dar gândul fără noimă ar mai putea să-i ceară
Cu ploaia dinspre Mureş, Pârloagele şi Togul,
Ori neguri să-şi ridice pe vale-n sus pologul
Şi tot ce-a fost, sub vrajă să se arate iară, –
Un pui pândit în iarbă, pierdutul şi milogul,
Din zbor îl prinde uliul şi-l ţine strâns în gheară.

Potopul verii
Nu-i nici o grabă. Vameşii aşteaptă.
Contemplă nesfârşiri şi veşnicii
Şi potriveşte-ţi, cât mai poţi să fii,
De ochii lumii, masca înţeleaptă.
Potopul verii lasă morţi şi vii
Prin văile spre care se îndreaptă
Din munţi, bulboane, treaptă după treaptă
Sub norii vineţi, apele pustii.
E-o faţă-a Firii, cată s-o-nţelegi,
Din hula rece, neîndurătoare,
Străină de credinţă şi de legi,
Ce nu rămâne nimănui datoare.
Potop ori din ascuns, al fiecărui,
Sub mâlul ei te-ntuneci şi te nărui.

MOZAIC

www.litart.ro

3

| nr. 2 (47) / februarie 2014

Consider că cel mai valoros om este cel de lângă tine
- Florentina Váry în dialog cu actorul Luchian PANTEA Luchian Pantea este actor al Companiei Liviu Rebreanu. A absolvit Universitatea de Arte din TârguMureş în anul 2010 la clasa maestrului Nicolae Cristache. În 2013 a primit Premiul pentru Aplauze din
partea Teatrului Naţional Târgu-Mureş, premiu ce presupune cele mai multe ore petrecute în Teatru la
repetiţii pe tot parcursul anului. În afara Teatrului este pasionat de muzică şi pictură.
Váry Florentina: Când şi în ce context ai descoperit
pasiunea pentru Teatru?
Luchian Pantea: Cred ca ea m-a descoperit pe mine.
Întâmplarea face că eram în căutarea unei săli de repeţiţii
pentru formaţia în care activam, în Casa de Cultura a
Tineretului din Reghin, am pus o întrebare despre teatru iar
a doua zi eram invitat la o primă lectură. Şi toate s-au legat
într-un mod misterios. Susţin şi acum, în lipsă de probe
palpabile, cum ca ea, pasiunea, m-a descoperit.
F.V.: A fost cineva care te-a inspirat la început de carieră?
L.P.: Dacă început de carieră înseamnă momentul Teatrul
Naţional Târgu-Mureş, răspunsul e foarte simplu. Cei ce m-au
inspirat atunci sunt cei care mă inspira şi astăzi: colegii mei.
Ei sunt pentru mine cea mai valoroasă inspiraţie. Consider că
cel mai valoros om este cel de langă tine, cu care construieşti,
cu care te joci, care iţi înţelege nebunia şi ţi-o acceptă, care
involuntar este o cărămidă în evoluţia ta, atât ca artist cat si
ca Om. Îmi lipseşte totuşi cineva... regret ca nu am avut mai
mult timp alături de maestrul Aurel Ştefănescu...
F.V.: Care au fost rolurile care te-au marcat şi în ce fel?
L.P.: Rolul cu cel mai mare impact cerebral şi sentimental
asupra mea este „Martin Dysart” din Equus a lui Peter Shaffer.
Eram uimit cât de multe puncte comune putem avea,
evident la alte nivele şi la alte grade ale experienţei. Chiar am
avut o discutie într-un taxi cu un coleg care îmi mărturisea
că în studenţia sa se întâlnise şi el cu acest personaj şi că e
curios să ştie cum am perceput eu, la vârsta şi la experienţa
mea de viaţă, un asemenea personaj, făcând o paralelă
cu realizarea lui – la o vârstă mai fragedă decât cea la care

studiam eu personajul din Equus. Am fost marcat în sensul cel
mai bun al cuvântului! am găsit răspunsuri la unele întrebări
existenţiale într-un personaj care trăise echivalentul a două
vieţi de-ale mele. Am inţeles, sau cum îmi place mie să spun,
„m-am dumirit” asupra unor raporturi ale mele cu lumea
înconjurătoare.
F.V.: Cum arată o zi din viaţa actorului Luchian Pantea?
L.P.: În nici un caz ca şi cea anterioară! Uneori mai veselă,
alteori mai tristă, dar întotdeauna plină cu oameni şi muncă.
F.V.: Care aspecte ale muncii tale îţi plac cel mai mult?
L.P.: Dumirirea prin construcţia personajului. Că întâlnesc zilnic oameni cu care rezonez pe mai multe planuri.
Exprimarea „nebuniei” spre vindecarea sufletului. Faptul că
pot smulge un zâmbet, o lacrimă, o vorbă de la aproapele
meu: publicul. Sunt doar o parte....
F.V.: Dacă ar fi să poţi schimba ceva din ceea ce faci, ce ai
schimba?
L.P.: Nimic. Îmi place să mă lovesc de ceea ce trebuie
să mă lovesc şi să încerc să rezolv atât cât pot. Nu îmi plac
experienţele uşoare.
F.V.: Momentan lucrezi la spectacolul-eveniment „Don
Quijote” în regia lui Mihai Măniuţiu pe versuri şi muzică de Ada
Milea. Ne poţi devoala ceva din ceea ce ni se pregăteşte?
L.P.: Doar esenţialul: e foarte multă muncă în spatele
acestui proiect. Este un eveniment, cum ai spus, iar pentru
mine este un eveniment într-un nou limbaj care scoate la
iveală uliţe nebănuite. Veni... Vedi...
F.V.: După experienţa acumulată în Teatrul Naţional TârguMureş aş dori să le transmiţi ceva studenţilor la actorie, ceva ce

ai descoperit în spaţiul de joc al acestui Teatru?
L.P.: Scena te îmbolnăveşte şi te vindecă în egală măsură.
Obiectele au energia lor şi îşi cer dreptul la fiinţare. E minunat
să simţi că eşti parte a unei mari familii. Talentul e doar la
avizier, restul e muncă. Preţuieşte-i pe cei cu experienţă la
timpul lor. Păşeşte mărunt dar sigur. „Simplitatea sporeşte
gloria”. Sunt doar o mică parte a ceea ce am descoperit în
spaţiul de joc...

Pagini regăsite: ,,Comori ardelene pierdute”
Imaginea lui Lucian Blaga, aşa cum ne-a lăsat-o opera sa, pare una abstrasă din realităţile
timpului.Creaţia sa încearcă, în poezie, în teatru şi în filosofie, să depăşească contingentul. În
realitate, el s-a dovedit un om profund preocupat de chestiunile culturale şi de implicaţiile
politice ale perioadei imediat următoare Primului Război Mondial. Ne dovedeşte acest lucru
şi articolul apărut în revista ,,Gândirea”, An VI , Nr.3 - Martie 1926, pag.130, în care gânditorul
din Lancrăm se arăta preocupat de soarta capodoperelor artistice ale Transilvaniei, jefuite pe
parcursul acelei prime conflagraţii mondiale .
Aprecierile lui Lucian Blaga au fost ocazionate de apariţia cărţii lui Coriolan Petranu,
,,Revendicările artistice ale Transilvaniei”(1925). Autorul, născut în Şiria Aradului, asemeni
lui Ioan Slavici, fiu de preot, s-a îndreptat înspre studiul artelor plastice. A fost, începând
cu 1919, conferenţiar de istorie a artelor la Universitatea din Cluj şi despre el se spune
că este ,,părintele muzeologiei româneşti”, pentru că a organizat numeroase muzee
ale Transilvaniei. A susţinut numeroase conferinţe în străinătate şi a fost ales membru
corespondent al Academiei Germane din Munchen.
Între 1920 şi 1922 a fost numit inspector general al muzeelor din Transilvania, iar în această
calitate a făcut parte din delegaţia guvernului român trimisă la Budapesta pentru recuperarea
obiectelor de artă sustrase pe parcursul războiului. Rezultatul acestei întreprinderi l-a
constituit returnarea către statul român a 7 (şapte) vagoane de obiecte de artă, valorate pe
atunci la 20 de miliarde de lei.
Reproducem, în continuare acest articol, in extenso, pentru că el reflectă şi aprecierile
pertinente ale lui Lucian Blaga despre o carte recent apărută, dar şi perspectiva sa asupra
destinului culturii ardelene:
,,Harnicul profesor de istorie a artelor dela Cluj, d. C.Petranu a publicat de curând o carte din
multe puncte de vedere foarte utilă: ,,Revendicările artistice ale Transilvaniei”. În calitatea
sa de neîntrecut cunoscător al comorilor de artă ardelene, asupra cărora a scris mai multe
merituoase lucrări (dintre cari aşteptăm cu nerăbdare aceea nespus de interesantă asupra
biserecelor de lemn) tânărul profesor a adunat aproape tot materialul ce se poate pune
în situaţia de azi la dispoziţia celor chemaţi să se intereseze mai de aproape de soarta
nenumăratelor opere de artă ale Ardealului înstrăinate în cursul veacurilor din bunăvoinţa
împărătească dela Viena sau răpite nouă de lăcomia crăiască dela Budapesta. Ştim că
autorul volumului a fost prin cunoştinţele cu cari era înarmat, principalul delegat în comisia
ce a tratat la Budapesta în vederea redobândirei obiectelor de muzeu ale Transilvaniei
depozitate în capitala Ungariei în cursul războiului; şi dacă aceste comori au intrat în 1922

din nou în ţară – meritul e în rândul întâiu al d-lui Petranu, a cărui pricepere n-a putut fi
înşelată de nici una din încercările şirete din disperare ale Ungurilor de a-şi reţine comori
cari subt nici un titlu nu le aparţineau. Cu aducerea acasă a comorilor ce-au sufferit exodul
din pricina războiului ( ilustraţiunile cărţii ne îngăduie să ghicim valoarea lor) capitolul
,,revendicărilor” noastre artistice nu e însă încheiat. E încă foarte lung pomelnicul acelor
opere înstrăinate asupra cărora am avea drepturi întemeiate pe paragrafi foarte precişi
ai tratatelor de pace. Capitolul întâiu al cărţii d-lui Petranu dă în câteva pagini de-o
impresionantă preciziune cronologică şi statistică, lunga epopee a dureroasei înstrăinări şi
păcătoasei distrugeri a obiectelor de artă ale Transilvaniei. Ardealul a fost în adevăr o ţară
de jaf: aurul său s-a scurs în chip de pulbere sau de potcoave masive, şi ceeace e mai trist
pentru iubitorii noştri de artă – mai ales în chip de minuni alcătuite de mâni inspirate, spre
toate ţările din jur şi mai cu seamă spre apusul stăpânitorilor habsburgi: în toate timpurile
aurul Ardealului s-a scurs la alţii şi ,,vâlvele băilor” din munţii Apuseni n-au fost destul de tari
să ni-l păzească. În paginile reci şi obiective ale d-lui Petranu auzi printre rânduri răsunând
pe drumuri de hoţească poveste carele fantastice ale lui Castaldo încărcate cu toate comorile
Ardealului. Unde e tezaurul Zapolya? Unde sunt bogăţiile lui Frater Martinuzius? Împăraţii
nu primeau delegaţi ardeleni decât ca aducători de cupe de aur lucrate de meşteri unici de la
Klusssenberch (Cluj) sau Sibiu. Iosif al -II- lea ,,luminatul” şi secătura antiartistică a poruncit
să se topească frumuseţile de metal nobil al bisericilor şi mănăstirilor.
Aşa am ajuns la situaţia de azi. ,,Muzeele ungare şi austriace conţin mai multe obiecte de
artă din Transilvania decât muzeele din Transilvania. Arta Transilvaniei se poate mai bine
studia azi în Ungaria decât în muzeele ardelene”. Prof. Petranu face o serie de judicioase
propuneri şi dă o listă a obiectelor artistice pe cari le-am mai putea cere dela vecini pe temeiul
tratatelor de pace existente. (Sârguinţa cu care a adunat d. Petranu datele e în adevăr demnă
de admirat). D-sa stăruie îndeosebi asupra redobândirei prin comisia de reparaţiuni din Paris
a colecţiei Zpolyi din Oradea-Mare (cu vre-o 2000 obiecte foarte preţioase pentru noi) şi apoi
asupra restituirei colecţiilor ce le-au luat trupele de ocupaţie sârbeşti în 1919 din Muzeul
bănăţean din Tmişoara.
Cartea d-lui Petranu poate să aducă incalculabile servicii muzeelor noastre, dar totul
atârnă, fireşte, de felul cum alţii vor înţelege să-i urmeze sfaturile şi să-i utilizeze datele.
l. bl.”

Selecţia şi prezentarea textului,
prof. Alexandru Ciubîcă
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Validarea dosarelor de intrare în Uniunea Scriitorilor din România
Filialele U.S.R. anunţă public că primesc la sediile lor,
până vineri, 14 martie 2014, dosarele de intrare în Uniunea
Scriitorilor din România. Conform Statutului U.S.R., Comitetul Director al fiecărei Filiale va propune Comisiei de Validare
a U.S.R. dosarele eligibile. Dosarele vor conţine două formulare ce pot fi descărcate de mai jos, formularul de cerere şi
formularul privind fişa candidatului, cel puţin două cronici
literare pentru fiecare dintre cele trei cărţi prevăzute de Statutul U.S.R., precum şi cărţile candidaţilor.
Precizăm care sunt noile condiţii stipulate de Statutul U.S.R.:
Art. 4 CV (Comisia de Validare a U.S.R.) propune acordarea calităţii de membru al U.S.R. în următoarele condiţii:
a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:
- cerere individuală de primire;
- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de
cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat,
literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face
cu o singură carte;
- copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase
(de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate
de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional.
Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce
vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face
publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În

cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum,
solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive
editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină
genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară,
literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.
Comitetul Director al U.S.R. a făcut precizarea că vor
fi luate în considerare, în primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscută
şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor
unde sunt publicate aceste articole.
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Nelu MĂRGINEAN:

Poveştile lui Buna Anica (XII)
În anii aceia de aur ai copilăriei
noastre, toate lucrurile se petreceau
parcă după o anume rânduială şi
nimic nu venea să zdruncine felul
în care oamenii au ales să traiască.
Sau poate pentru că eram copii şi pe
umerii noştri nu apăsau greutăţi, ni
se părea aşa. Şi ştiu că ne bucuram
de fiecare dată la fel de tare de venirea primei zăpezi cu toată nebunia săniuşului şi-a tăvălitului prin
omăt, ca şi de prima zi suficient de
călduroasă încât să ne-mbie la o
binecuvântată bălăceală în lacul de
peşte ce se întindea din mijlocul satului până-n hotarul Şăuliei. Ne bucuram de prima cloşcă ce-şi scotea
în curte puii mici, ca nişte ghemotoace de puf. Ne bucura până
şi gândul că s-apropie Târgul Sâmpetrului la care mergeam negreşit şi
la care visam ca la o lume de basm,
cu turtă dulce, îngheţată, linghişpir,
roata norocului şi cu nelipsitul fluier
de tablă, pe care noi îl numeam fliscoi. Ne bucuram şi bucuria noastră
trecea ca o boală dulce şi asupra Bunii Anica. Ne privea, ne vedea fericiţi
şi râdea cu ochii ei albaştrii. Şi zică
cine ce-a zice, dar ne bucuram şi de
prima zi de şcoală... Acuma, la drept
vorbind, nu atât de tare ca de prima
zi de vacanţă, dar tot bucurie era.
Buna Anica ne privea fericită văzând că ne place cartea şi că suntem
mereu premianţi. Şi uneori, ca să ne
provoace şi să ne pună la-ncercare,

ne zicea:
- Ia să văd io, la care i se-nvârte
mai bine limba-n gură şi poate să
spună de zece ori fără să greşească:
“O vinit la popa nost’/ Oaspeţi
proaspeţi,/ Cu caii legaţi/ De hoamile, coamile,/ Cuiele podului,/ Popii
nost’!”
- Şi dacă putem, ce căpătăm
Bună? Ne faci plăcinte subţâri?
- Plăcintele lui Han-tătar, că numa’ la plăcinte vi-i gându’... Da’, mai
bine să vă fac io o tocană de pui...No!
Nu-i mai bine?
- Ba-i bine Bună... Mai ales da-că
ne promiţi ca ne faci plăcinte subţâri
mâne.
- Da’ mari jâdani v-aţ făcut voi
mă, râdea Buna Anica... Mai vedem
noi ce-o fi mâne! Până una-alta, ia
strâmtoraţ voi undeva cocoşălu’
ăla porumbac care bea amu apă
ş-aduceţi-l încoace, dacă vreţi tocană!
Tocana de pui cu mămăligă, aşa
cum ştia s-o facă Buna Anica, n-avea
egal în lume... Şi n-o spuneam numai noi; când veneau unchiu Ştefan
cu mătuşa Mariţa de la Mediaş “peacasă” (deşi trăiau de zeci de ani
acolo, tot acasă spuneau că vin când
veneau la Văleni), tocana de pui
făcută de Buna Anica era mâncarea
lor preferată.
- Orice-aş face, nu-mi iasă aşa
cum o faci tu, spunea mătuşa Mariţa
cu admiraţie.

- Apăi, poate pintru că pisăz
chiperiu’ cu sucitoriu’, nu cu râşniţa,
râdea Buna Anica. Ia zi Stefane, cu ce
trebe marunţât chiperiu’ ca să iasă
tocana şi mai bună? Zi, că tu ştii... Şi
după o clipă de tăcere, au izbucnit
toţi într-un hohot mare de râs.
Noi priveam nedumeriţi la ei
dar bănuiam că-n spatele glumei cu
piperul, trebuie să se-ascundă o poveste. O poveste hazlie, că altfel n-ar
fi râs ei aşa de bine.
- Care-i treaba cu chiperiu’, Bună?
Zi-ne să râdem şi noi dacă-i de râs.
- De râs îi dară, da’ putea să fie şi
de plâns. Da-i povestea lui unchiuvost’ asta, nu-i a mea. Aşa că, el să
v-o povestească.
- Lasă Anică, povesteşte-o tu
amu dac-ai adus vorba... Lasă-mă
să stau s-o ascult, că io tot am povestit-o şi de ascultat n-am ascultat-o niciodată, zice unchiu Ştefan
râzând şi mai tare.
- Ni măăăăăă... Că mare paşă
te-ai făcut şi tu, de-ţi place numa
s-asculţi! Să nu-ţi pun vreo tri perini
sub cur să şăzi şi s-asculţi mai bine?
râdea Buna Anica. Bine mă... Hai c-oi
povesti-o: Pe timpu’ războiului ăsta
de-a doilea, Iacobu’ Oroianului, tata
lu’ unchiu-vost Ştefan, avea casa
acolo dincolo de Curmătura Şăulii,
o ţâră mai încoace de unde şede
amu Puiu lu’ Tăblaşu. Şi pintru că
era război, amândoi ficiorii lui cuscru
Iacob, adică unchiu-vost aici de faţă

Expoziție despre identitate și
cultură – în spiritul moștenirii
limes-ului roman
În data de 4 martie 2014, marți, orele 17, la Muzeul de Etnografie și Artă
Populară din Târgu Mureș (Piața Trandafirilor nr. 11) va fi vernisată expoziția
intitulată „Identitate și cultură. Trei teme, unsprezece proiecte. Idei referitoare
la moștenirea limes-ului roman”.
Expoziția va fi vernisată de către Zoltán Soós, directorul Muzeului Județean
Mureș, după care vor lua cuvântul curatorii expoziției, Zsolt Vasáros, prodecan
și Cicelle Gaul, lector universitar, precum și actorul Ferenc Szélyes, președintele
Asociației Teatru Șură din Călugăreni.
La baza materialelor expuse stau rezultatele obținute în urma cooperării
dintre studenții și profesorii Catedrei de Arhitectură Industrială și Agricolă
a Universității Tehnice și de Științe Economice de la Budapesta, cooperare
desfășurată în cadrul școlii de vară de patru săptămâni, organizată la Sovata.
Aceasta a fost realizată în cadrul unui proiect internațional multianual (RLCL –
Erasmus IP) în vara anului 2013.
Studenții au avut oportunitatea de a valorifica rezultatele obținute în urma
cercetărilor din județul Mureș la Conferința Studențească organizată anul trecut de către universitatea din Budapesta. Conform regulamentului, studenții
au avut posibilitatea de a înainta lucrări în trei arii tematice:
1. Amplasarea unui foișor lângă ruinele turnului de veghe roman de la
Ibănești care, în același timp, poate să reprezinte și un punct de referinţă în
peisaj.
2. Crearea unui centru de cercetare arheologică și a unor spații de expoziție
multifuncționale prin schimbarea funcționalității clădirilor deja existente la
Călugăreni.
3. Proiectarea unor pavilioane în forma unor construcții temporare pentru
prezentarea ruinelor romane descoperite în hotarul satului Călugăreni.
La conferință au participat 27 de studenți care au prezentat 11 lucrări,
fiecare din acestea având câte un coordonator științific. Juriul compus din
arhitecți, arheologi și experți în protecția patrimoniului a acordat cinci premii
și patru premii speciale.
Lucrările participante vor fi prezentate publicului larg pentru prima dată
la Târgu Mureș, reprezentând subiectul expoziției organizate de Centrul de
Cercetare a Limes-ului Roman din cadrul Muzeului Județean Mureș, și pot fi
vizitate între 4-30 martie 2014.

Teatrul Național Târgu-Mureș
caută tineri pentru trupa
“Guga Junior”!
Dacă ai între 15 și 19 ani, îți place teatrul și vrei să joci pe o scenă adevărată,
alături de actori adevărați și cu regizori importanți din țară și din străinătate –
te așteptăm la Teatru! Scrie-ne pe artistica@teatrunational.ro sau sună-ne la
0736 628 235 și înscrie-te în trupa de tineret a Teatrului Național Târgu-Mureș.
Îți promitem că nu vei regreta!

şi frate-so mai mare Iacob, erau luaţi
în armată, da’ nu erau duşi pe frunt.
Numa’ dup-aia, după 23 august o
mers amândoi pe fruntu’ ăstălalt,
cătră Ungaria, cătră Tatra. Zâc bine
Ştefane? spune Buna râzând. Şi fără
s-aştepte vreun răspuns continuă
povestea: No şi Ştefan, unchiu-vost,
era cu regimentu’ la Turda şi nu era
bai, că să avea bine cu nuş’ce majur de pe-acolo şi una-două să ţâpa
pun’acasă, măcar şi pintr-o jumătate
de zi. Şi-ntr-o zi de-asta când o vinit
acasă, aşa pe neanunţate, mama
lui unchiu-vost, cuscra Marie, Dumnezău s-o hodinească, bucuroasă
tare că i-o vinit acasă ficioru’, repede
o prins un pui din ogradă şi l-o tăiat
să facă tocană. Şi după ce l-o jumulit de pene ş-o scos din el şi l-o
dărăbit, s-o apucat de tăiat ceapa
şi ce mai trebe când faci tocană de
pui. Ş-apăi chiar dacă era război şi
era criză de multe, avea biata cuscra
ascunse pe undeva şi câteva boabe
de chiper. Şi când le pune pe un dog
să le mărunţească, cu ce credeţi voi
că s-apucă ea săraca să facă treaba
asta? Nici nu vă trece prin cap cu ce.
Cu o grenadă de-aia nemţască cu
coadă de lemn. Ştefan o-nlemnit nu
alta, când o văzut. Şi era o grenadă
cu tăt ce trebe, numa’ bună de isplodat. No, ş-apăi după ce l-o trecut
tăte sudorile, unchiu-vost’ s-o apropiat uşurel de mumă-sa şi i-o luat din
mână grenada. Cuscra nu-nţălegea
ce l-o apucat şi să uita mirată la el.
“Mamă, dumneata stii ce-i asta cu
care pisezi chiperiu?” o-ntrebat Stefan. “Nu ştiu mă copile c-am găsât-o
amu-s vreo tri săptămâni pe cărare,
cătră fântâniţă.” “Mamă, da’ asta-i
grenadă!” “No! Ş-apăi?” zâce cuscra.
“Păi asta poate să explodeze!” “Cum
să isplodeze, Doamne iartă-mă... Că-i
o bucată de hier cu coadă de lemn.”
“Hai mamă să-ţi arăt ce-i asta!” zăce

unchiu-vost’, şi-o duce pe cuscra în
fundu’ gredinii, unde-ncepea în jos
o râpă lutoasă şi adâncă. No, s-o uitat el întâie să nu fie nime pe-acolo
pin josu’ râpii, după care o făcut el
ce trebe cu grenada aia, că dără
era cătană şi ştia cum să umble cu
treburi d-elea ş-o aruncat grenada
în râpă. S-o tras dup-aia repede
înapoi ş-o tras-o de-acolo şi pe cuscra. Ş-apăi o bubuit una grenada aia
de-o zăngănit fereştile de la casă.
“No! Ai văzut mamă cu ce zdrobeai
dumneata chiperiu’?” Da’ cuscra, vezi
să nu-ţ răspundă! Că era albă la faţă
ca varu’ şi-i clănţăneau dinţii-n gură,
aşa era de spăriată... Şi ultimele cuvinte ale Bunii Anica aproape se
pierdură în râsul ei potolit dar molipsitor totuşi.
Da... vorba Bunii Anica, era de
râs, da’ putea să fie şi de plâns.
- Apăi Anică, dacă mă uit bine,
sucitoru’ tău seamănă un pic cu o
coadă de grenadă. Atâta numa’ că-i
un pic mai gros şi mai lung... Si că-i
lipseşte partea cu buclucu’, spunea
unchiu Ştefan râzând tare.
- No, păi după cum se vede, îi
lipsăsc cam multe, râdea Buna Anica pisând mai departe piperul.
Cum să nu râzi de-aşa-ntâmplare? Cum să nu priveşti cu drag
la Buna Anica uşor aplecată asupra
dogului de lemn pisând boabele
rotunde şi negre de piper? Cum să
nu-ţi înflorescă pe faţă veselia privindu-i ochii luminaţi de râsul din care
tocmai s-a oprit? Ochii ei albaştrii ca
cerul toamna...
Din cratiţa trasă mai pe colţul
sobei, se-mprăştia în toată bucătăria
de vară, aroma tocănii de pui în timp
ce-n vatră, focul trosnea potolit.

Sanda Viţelar şi 24/7 la
Editura LitArt
de Ana Maria Gajdo
Luni seară, 17 februarie 2014, jurnalista
Sanda Viţelar şi-a lansat volumul 24/7, o
colecţie de articole, editoriale, opinii publicate în ziarul 24 Ore Mureşene. Evenimentul
a fost găzduit de “American Corner”- Biblioteca Judeţeană Mureş.
Volumul a apărut la Editura LitArt şi este
cea de-a patra carte publicată de editura
mureşeană. De altfel, joi, 27 februarie, la
Cinematograful ARTA din Târgu-Mureş, va
fi lansată cea de-a cincea carte apărută sub
sigla editurii LitArt, romanul “Sosia”, semnat
de R. M. Popescu Knoth.
În cele peste 300 de pagini ale cărţii puteţi
regăsi articole, editoriale, pamflet, opinii ale
junalistei, care nu redă doar ştirea-eveniment,
ci comentează, împărtăşeşte experienţe de
viaţă, de la fapte banale, discuţii purtate de
oameni în autobuz, la decizii politice care mai
de care mai bizare. Chiar şi câţiva consilieri locali târgumureşeni au luat parte la eveniment
şi au felicitat-o pe Sanda Viţelar, deşi niciunul
nu a „scăpat” de-a lungul timpului şi, aş spune
eu, de-a lungul şedinţelor de Consiliu Local,
de observaţiile deloc indulgente ale jurnalistei.
Actorii Costin Găvază şi Bianca Fărcaş au
dat glas câtorva gânduri scrise în carte pentru
a le reaminti celor prezenţi ce şi cum scrie
Sanda Viţelar şi pentru a le stârni curiozitatea
celor care, poate, nu au reuşit să îi citească
toate materialele sau poate că au trecut mai
uşor peste ele. Jurnalistul Adrian A. Giurgea,
cel conduce şi revista dar şi editura LitArt, a
remarcat faptul că, în timp ce un ziar are o

viaţă mai scurtă, fiind dat deoparte după ce a
fost citit, chiar dacă nu în ziua în care a apărut,
o carte care cuprinde articole, dar nu articoleeveniment ci analiza unor evenimente, opinii,
reflecţii constituie un document important, o
mărturie ce rezistă probei timpului.
Sanda Viţelar a explicat cum s-a născut
cunoscuta rubrică de ziar pe care o semnează,
„Procedural vorbind”, cum dintr-un breaking news care nu e deloc breaking news, în
frenezia care cuprindea presa în prezentarea
unor pseudo-ştiri bombă, se ridica precum
uleiul deasupra apei, un mare NIMIC.
Autoarea a mai vorbit despre experineţele
de zi cu zi, despre ipocrizie, despre oameni cu
bune şi cu rele, cartea sa nefiind altceva decât
o imagine în oglindă a comunităţii noastre.

EVENIMENT
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A PRIVI DINCOLO DE ACTUALITATE
de Oliv Mircea
Expoziţia MAI MULT CA PREZENTUL
găzduită astăzi de Galeria Uniunii Artiştilor
Plastici de la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş
înfăţişează modul şi formele în care artiştii
de astăzi privesc dincolo de actualitate. Cum
un grup de artişti care trăiesc şi lucrează la
Bistriţa devin „inactuali” şi se plasează şi
amplasează în locul în care este posibilă
„verticala”? Ce îi uneşte pe ei în elanul de
a înfăptui „frumuseţea”? Cum adaugă ei
lumii acel prinos de frumuseţe care le stă în
putinţă şi cu care sunt învredniciţi?
Ne putem întreba care sunt tipurile

de ficţionalitate pe care artiştii grupaţi în
„colonia” despre care vorbim le practică.
Dacă este să ne referim la seniorii grupului,
Miron Duca şi Vasile Tolan, puem spune că
ei reprezintă pictural ontologii ale ficţiunii
care încearcă să „dezvăluie” lumile posibile
şi heterocosmosul (i)realităţii în care trăim,
în care construim o „zonă” plină de pulsiuni
ale extimităţii proprii unor subiectivităţi
creatoare. Alte „zone” - intertextualitatea,
fantasticul, pitorescul, istoriile apocrife,
realismul magic – sunt uşor recognoscibile
în lucrări ale unor pictori şi sculptori

precum Marcel Lupşe, Aurel Marian, Grigore
Bradea, Mariana Moldovan, Măriuca Covrig,
Alexandru Gavrilaş, Maxim Dumitraş.
Alegoria postmodernistă – Radu Hangan
– lumile intertextuale şi heteroglosia din
scrisori – Adina Mocanu, Vioara Dinu, ca
şi discursul auto-bio-graficului sunt şi ele
modalităţi de expresie. Doina Mihăilescu se
află într-o excepţională căutare a frumuseţii
infinitului. Ficţionalul simbolic se întîlneşte
în pictura şi desenul lui George Mircea şi Paul
Târziu cu utopia – ca figură a locului ideal şi
ca topologie a grădinii şi a Paradisului - şi

cu spaţiile şi timpurile utopice ale lui Cristian
Târnovan, Diana Oancea, Ionel Tănase dar şi
ale mai tinerilor Alexandru Lupşe, Georgiana
Vrânceanu, Sergiu Lupşe, Ovidiu Marian.
Artiştii decoratori Cristina Trif, Mărioara
Mălureanu, Cassian Emil Dumitraş împreună
cu tinerii sculptori Alin Rihor şi Lucian Popa
sunt şi ei remarcabili.
Un grup care are „sintalitatea” sa
dar şi grupul creativ care propune mereu
moduri de a se primeni artistic şi de a fi
mereu proaspăt.

(Foto: Alin Zaharie)

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Enciclopedia Universală Britanică
16 volume

Adresându-se unui public
larg şi eterogen în privinţa
gusturilor şi a preferinţelpr, în
16 volume, 5500 de pagini şi
mii de articole cu informaţii
actualizate de cultură generală, cu evenimente dintre
cele mai recente petrecute
în lume (preluate în cea mai
mare parte din Britannica

Concise Encyclopedia), Enciclopedia Universală Britanică
se adresează tuturor celor
dornici de o cât mai bună informare, celor dedicaţi studiului. Mai mult decât atât, pentru o mai amplă cuprindere a
unor domenii fundamentale
(arta, literatura, religia, ştiinţa,
filosofia), o serie de articole
au fost extrase din Britannica
Concise Encyclopedia.
Veţi găsi între coperţile
acestei prestigioase lucrări,
cele mai recente hărţi ale

ţărilor lumii, un tabel al
laureaţilor Premiului Nobel,
numeroase planşe şi ilustraţii
sugestive, dar şi o serie de
articole care vizează realităţi
româneşti.
Enciclopedia Universală
Britannică este o lucrare
de referinţă indispensabilă
şi uşor de consultat, care
acoperă multe arii de cunoaştere – istorie, geografie, ştiinţe, religie, sport, tehnologie,
arte – şi răspunde rapid şi
precis dorinţei generale de

www.ecartionline.info

informare.
Chiar dacă trăim în era
internetului, unde găsim
adunată toată inteligenţa
dar şi toată prostia lumii,
este de preferat să ai o asemenea carte în biblioteca
ta personală, cu condiţia ca
acest lucru să nu se-ntâmple
din raţiuni de… snobism.
Dacă nu eşti de acord cu
asta, am totuşi o rugăminte
la tine: dă te rog volumul la manele mai încet…
Mulţumesc!

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

CENACLU
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Adrian RENTEA

Lusiana DRĂGUŞIN
Aripi frânte

Irizări

Toamna pe strada Baladei

Acolo unde timpul s-a oprit
mi-am despicat umbra
într-o singurătate prevăzută,
privesc cu tandreţe la marginea iernii
tăcerea ta…
ştiind c-ai să pleci,
dar n-am să-ţi spun nimic
de zborul meu deja îngheţat,
pentru c-am ascuns lacrimile
să nu tulbur primăvara -n prag,
obrazul mi-e cuminte şi tac,
m-am ghemuit, tresărind o clipă
şi iar tac,
în noaptea neînţeleasă,
înţeleg doar măduva
cuvintelor ce trădează
renunţarea ta,
mă mai zbat o clipă
în amintirea aripilor,
şi din nou tăcere ...

Freamătă neliniştea în mine,
la ceasul dimineţii
irizări de foc în vârful cerului
înconjoară silueta unei nopţi neputincioase
şi încerc zadarnic să-ţi cuprind
mişcările aprinse de sudoare
cu îmbrăţişarea blândă din priviri,
strivind mănunchiul de suspine
într-un oftat prelung,
umerii îmi tremură sub greutatea şoptelor,
inima mi-e prinsă
în visul unde îngerii poartă cingătoare
din mireasma florilor de tei,
preludiu înmugurit din visteria primăverii
şi-acum vibrez din nou, precum o geană de
lumină,
închide doar fereastra, smolită de furtună,
să te păstrez imaculat şi neatins de teamă
în miez de irizări senine!

Pe strada Baladei grădina e acum pustie
Mesele părăsite așteaptă zile mai bune
Dar cerul cenușiu de toamnă târzie
Nu dă semne c-ar vrea să se imbune.
Doar frunzele mai zăbovesc prin grădină
Frunze de nuc și de păr sporovăie șăgalnice
Legănate de vântul ce îngână-n surdină
Un vals închinat sufletelor nostalgice .
Și-n nopțile reci fără de stele și lună
Doar ploaia va tulbura liniștea deplină
Șușotind neîntrerupt ca o babă nebună
Va chinui sufletele încărcate de vină.
Pe strada Baladei grădina altădată vie
Răsunând de cântece și clinchet de pahare
Pe solitari îi ademenește și-i îmbie
Cu voluptoase singurătăți dulci și amare.

În viscolul aprig

Diana Adriana MATEI
Autoportret

Răceala

Picturi abstracte

În viscolul aprig, furibund,
Croindu-şi drumul prin nămeţi,
Cu pasul istovit, muribund,
O mamă se grăbea la ai ei băieţi.

Petic de ţărână
din obrazul căruia
nu vor înflori niciodată
magnolii scăldate-n
marea moartă

Am răcit
şi de atâta rece
mi-am suflat şi inima
până când din ea
au mai rămas doar
nări
pe răni
în pieptul cărora
tot va mai bate
pe din două
una

Agăţarăţi la mansardă
într-o pictură abstractă
un cuvânt spart în poeme
scrise între ele

Rătăcind prin întunericul brut,
Cu frigul pătrunzându-i în oase,
Curând forţele şi-a pierdut
Şi a început să bată pe la case.

Însă păcat ca se scrie
în mine cu tot ce
nu se prea mai ştie

Implorând găzduire peste noapte
Cu uşi trântite-n faţă s-a ales.
Cerşind o cană fierbinte de lapte
Doar vorbe de ocară a cules.

cum
nici bujorului
nu-i vor înmuguri vreodată
petalele din
propria-i sudoare

aţi fi găsit
biletul meu cu flori alese
din voi culese

Theodor Răpan, poetul „ce duce-n vis câmpia
pe un munte“						
de Ioan VASIU
Fără îndoială că una dintre cele mai frumoase şi
valoroase cărţi de poezie, care au văzut lumina tiparului în
anul 2013, este cea intitulată „FIIND - 365+1 Iconosonete“
semnată de harnicul şi talentatul poet Theodor Răpan.
Volumul, apărut în condiţii grafice de excepţie la Editura
Semne, cu ilustraţii din Cesare Ripa, poate fi considerat
un minunat şi neaşteptat dar oferit iubitorilor de poezie
adevărată, neprefăcută, limpede precum apa unui râu
de munte, curată şi plăcută auzului. O poezie încărcată
de metafore, capabilă să transmită emoţii şi sentimente,
remarcabilă prin prospeţimea scriiturii.
Theodor Răpan a dorit şi a reuşit să ne demonstreze
că stăpâneşte şi respectă canoanele poeziei clasice, ba
mai mult, ştie şi reuşeşte într-un mod fericit să îşi plieze,
cum nu se poate mai bine, discursul poetic pe exigenţele
impuse de poezia în formă fixă, aşa cum este sonetul:
„La marginile lumii stă Poetul,/În ochii săi se zbate
Niagara,/Sub inima-i bogată doarme fiara,/Fiind pe
rând învinsul şi profetul“ (Sonetul LXXXIX) sau „Sencheie luna ! Gângav e Poetul/Iar ochii mării suduie
Câmpia,/Deşi sunt viu, pierdută-i bătălia:/Salvează-mă,
Stăpâne, dă-mi Sonetul !“ (Sonetul XC).
Theodor Răpan este poetul care ştie să „scrie pe
fluturi“ şi doar în vis se teme de singurătate. Din când în
când e „obosit de zodii“ şi ne asigură că sub pasul lui
„se naşte primăvara“. Alteori, „pe stârvul iernii, cântă
primăvara“, iar „vânătorii muşcă neaua/cu bumbi de
foc“, salvându-i iubirea.
Toate sonetele din această magistrală carte demonstrează, dacă mai era nevoie, că autorul stăpâneşte nu
doar limba română ci şi arta poetică, astfel că îşi permite
să lase metaforele să „zburde“ în voie pe coala de hârtie,
poetului „setos de cântec“, dotat „cu măşti de ierburi“,
revenindu-i doar rolul de a căuta „parfumul rotunjimii
din sonete“, aşa cum bine recunoaşte încă din primele
versuri grupate în acest florilegiu liric. O altă caracteristică
a sonetelor semnate de Theodor Răpan o reprezintă
muzicalitatea ce încântă auzul cititorului, dar şi bogăţia şi
diversitatea lexicului „şlefuit“ cu priceperea şi îndemânarea
unui neîntrecut giuvaergiu al limbii române: „M-ascund
în mine ca într-o pădure:/Nu-mi şterge, Doamne, din
amiezi hotarul!/Focul se-ntinde aţâţând pojarul-/
Iscoadă-n sânge, dragostea să-ndure!“ (Sonetul CXXII)
sau „Cocor de-aş fi pământul l-aş străbate,/Un şoim
de-aş fi, cu -aripa te-aş cuprinde,/Sau foc de-aş fi,

pământul l-aş aprinde,/Fugarul Timp n-ar fi Eternitate!“
(Sonetul CLIV).
Theodor Răpan preferă „versul prefăcut pecete“,
fiind „ecou nespuselor cuvinte“. Ca un „inorog păzind
la Poesie“ el ne convinge că „a scris pe stele cântecele
toate“. Într-un alt sonet, poetul ne mărturiseşte că va
„muri cândva, pe româneşte“.
Nimic mai simplu exprimat, mai direct şi mai emoţionant,
decât acest vers din care rezultă, metaforic, sentimentul
patriotic al apartenenţei la patria mumă, chiar şi după
moarte. „Sunt condamnatul fără veşminte/Ce duce-n
vis Câmpia pe un munte !“ (Sonetul IV) mai recunoaşte,
sincer, acest neîntrecut poet al câmpiei mănoase din sudul
României, căruia „izvoarele iubirii“ îi „ţin de sete“.
Lecturând cu atenţie aceste sonete am putea spune
că Theodor Răpan îşi închină întreaga viaţă poeziei,
toate trăirile sale se prefac în versuri şi fiecare iubire i se
sfârşeşte-ntr-un vis.
„Livadă sunt de poame neculese“ sau „un răzvrătit
cu gândul în Pleiade !“ ne convinge cu nedisimulată
sinceritate poetul în Sonetul XXX. El ştie să scormonească
mereu în „lada de zestre“ a limbii române şi să scoată
la lumină cele mai frumoase cuvinte, cele mai frumoase
expresii, cele mai frumoase metafore.
Din fericire Theodor Răpan nu s-a lăsat dus de valul
modei poetice specifice acestui timp al postmodernismului,
importat de pe alte meleaguri, având puterea şi curajul săşi păstreze acurateţea discursului poetic. Toate cărţile sale
sunt adevărate sărbători ce-i bucură, uneori până la lacrimi
de fericire, pe iubitorii de poezie.
În lumea tot mai prozaică a zilelor noastre, sonetele pe
care ni le oferă Theodor Răpan par „scrise pe stele“ când
„înfloreşte-n somn migdalul“.
Melanholia adie, precum un vânt cald şi blând de
primăvară, printre versurile sale. El a reuşit să-şi creeze un
„tărâm“ ce îi asigură originalitatea şi personalitatea pe care
nimeni nu i le poate ignora.
Theodor Răpan, cu modestia ce-l caracterizează, a
intrat în Uniunea Scriitorilor din România mult prea târziu,
dar e bine că în cele din urmă a dobândit calitatea de
membru al breslei scriitoriceşti din ţara noastră, calitate
pe care o merită cu prisosinţă. Printre valoroşii scriitori ai
neamului el avea demult un loc rezervat, pe care îl ocupă
acum cu cinste şi onoare.

Poate de-ar fi fost zâna viselor
S-ar fi bătut care să o invite la masă.
Sau Mircea Radu – visul lor
S-ar fi grăbit să-l primească în casă.
Au găsit-o înspre dimineaţă,
Zăcând fără suflare în nămeţi,
Lacrimi îi îngheţaseră pe faţă
Acasă o aşteptă trei băieţi.

Magda HAN
Cântec mut
În poezia asta n-o să spun nimic
doar o să cânt...
un cântec ireal venit de nicăieri
un cântec mut
pe care îl aud în gând
și-l cânt cu ochii larg deschiși...
nu, nu vă spun nimic acum
lăsați-mă doar să vă cânt!!!
Un fâlfâit de aripi, niște stropi de ploaie,
(mărgăritare aruncate-n bălți)
și pașii pe nisip...
un țipăt lung
și-un val nebun în plin avânt
iubindu-se cu stânca rece...
un apus,
creionul rupt, uitat lângă hârtia albă
și cântecul cântat în gând...
Tăceți!
lăsați cuvintele să tacă-acum,
lăsați-mă doar să vă cânt....
eu nu vă spun nimic, eu tac
plutește gândul în neant cântând...
vă cânt fără să știu de ce
și tac cuvintele, scriind un cântec mut.

www.litart.ro

POEZIE/ CRONICĂ LITERARĂ

Intransigenţa criticii
(Urmare din pagina 1)

„printr-un mod de lectură”, în timp ce în cazul lui
Lovinescu e pusă în lumină „impersonalitatea”. În
privinţa criticilor contemporani, în Al doilea rond,
procedeul sintetizării subliniază dă rezultate de
expresivitate sporită. Astfel, Adrian Marino se detaşează
prin „vocaţie de competitor”, Al. Piru e dominat de o
„voinţă de autoritate”, Eugen Simion are o altă vocaţie,
anume a „instituţionalizării”, în timp ce Cornel Regman
se impune printr-o „constantă atitudine de institutor
mereu preocupat de menţinerea ordinii”.
Lecturile lui Mircea Iorgulescu se fundamentează
pe necesitatea înţelegerii („Vreau să înţeleg, nu să
demonstrez ceva ce ştiu dinainte”), printr-o camuflare
a instrumentarului critic („ideal este ca metoda să
nu se vadă”), dar şi prin apelul la portretul sintetic
(ilustrative sunt portretele unor scriitori şi critici
precum Radu Petrescu, Lucian Raicu, Mircea Zaciu,
Marian Papahagi etc.), prin recursul la explorări atente,
cu nelipsit nerv polemic. Ataşat unei etici a adevărului
critic, foiletonistul problematizează acut spaţiul
literaturii, oferind analize interesante ale unor scriitori
precum Marin Preda, Augustin Buzura, George Bălăiţă,
Ştefan Bănulescu, Mircea-Horia Simionescu, Fănuş
Neagu, Dinu Flămând, Bujor Nedelcovici, Mircea
Ivănescu, Leonid Dimov, Mircea Nedelciu etc. Cu o
scriitură densă, contrasă, tensionată, sincopată, atrasă
de fulguranţa aforismului, cu un ton ce refuză orice
compromis, orice tranzacţie cu normele impuse sau cu
prejudecăţile, textele critice ale lui Mircea Iorgulescu
impun prin precizia enunţurilor, prin sistematica
demonstraţiei, dar şi prin rafinamentul expunerii, atentă
la dimensiunile de profunzime ale tectonicii textului
şi la dialectica atitudine/ viziune lirică. Din volumul
Firescul ca excepţie, se detaşează amplul eseu Din
vremea lui Dinicu Golescu, „un text serios şi deopotrivă
încântător, scris cu inteligenţă, cu umor şi pe alocuri cu
sarcasm” (Nicolae Manolescu). Interesante sunt studiile
despre Istrati (Spre alt Istrati, reconfigurat ulterior în
Celălalt Istrati), unde Mircea Iorgulescu se străduieşte
să detaşeze amprenta tragică, să sublinieze refuzul
literaturizării şi să repudieze eticheta pitorescului ce
plana, uneori abuziv, asupra operei autorului Chirei
Chiralina. În fond, asta înseamnă binecunoscuta
sintagmă „un alt Istrati”: altul decât cel impregnat de
sonuri şi reflexe ale pitorescului, idilismului, lirismului
edulcorat; un Istrati reconstruit prin prisma dosarului
biografic, psihologic sau psihanalitic, dar şi prin
reconsiderarea operei, cu sugestia accentului tragic,
bine documentat şi interpretat.
Cartea despre Caragiale, intitulată de autor Marea
trăncăneală, a apărut în 1988, sub titlul, benign, Eseu
despre lumea lui Caragiale. Aici Mircea Iorgulescu
decupează şi explorează o latură nouă a lumii lui
Caragiale; nu aceea idilică, de euforie, volubilă,
delectabilă şi comică, ci aceea gravă, „serioasă”,
violentă, agresivă. Limbajul nu e individualizant,
ci omogenizant, trăncăneala ascunde o tendinţă de
anonimizare, schematism verbal, vehemenţă vorbită
şi fizică. Universul caragialian ar fi tutelat, în viziunea
criticului, de două instanţe atotcuprinzătoare: secţia
(simbol al autorităţii, al Puterii care, prin diferiţii săi
agenţi, controlează, supraveghează şi sancţionează
orice iniţiativă personală) şi carnavalul, care
circumscrie existenţa debusolată, lipsită de repere
ferme, a personajelor. Dialogul dintre cele două instanţe
se manifestă prin compromis, falsitate şi fraudă, iar
tipul emblematic e „pişicherul”, care reprezintă un
mod de existenţă ilegitim, reprezentând „un puternic
factor de unitate colectivă şi de armonie socială”. În
acest univers neomogen, lipsit de fermitate ontică, de
criterii, marcat de frecvente „schimbări ale macazului”,
„oamenii ordinii şi ai legii parafrazează un mod de viaţă
structural necinstit”. Volubilitatea infinită, incoerentă,
mistificatoare construieşte un „infern fanfaron”, ce
legitimează, cum scrie eseistul, „confortul complacerii”.
În antiteză flagrantă cu universul euforizant al
trăncănelii, secţia impune agresivitate, violenţă, control
strict, supraveghere, în forme numeroase (agresarea
fizică sau verbală, „turnatul la secţie”, procesul-verbal
etc.) care transformă violenţa în „ritual halucinatoriu”.
Lectura „lumii lui Caragiale” e, mai ales, o exegeză,
subversivă adesea, a lumii anilor 80 (dominată de
cenzură, teroare, autoritarism şi ideologie dogmatică)
prin prisma operei caragialiene.
Volumul Tangenţiale (2004) marchează o reîntoarcere
a criticului la foileton, fiind compus din cronici ale
unor cărţi de critică, teorie, eseu, stilul fiind cel probat
în cărţile anterioare: dens, eliptic, strâns argumentativ,
polemic, tensionat. Seducător prin volutele frazării,
dar şi prin concizia bine strunită, critica lui Mircea
Iorgulescu, oferă, mai ales prin „vocaţia formulei
pregnante, memorabile, a portretului din câteva
trăsături” (Nicolae Manolescu) multe perspective şi
sugestii hermeneutice demne de interes.
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Gheorghe Botezan, poeme sub
aripa inspiraţiei
de Ioan Astăluş
Gheorghe Botezan face parte din viaţa
noastră! Trăieşte alături şi împreună cu
noi dar mult mai intens, mult mai dăruit.
Ca un corolar al acestor trăiri s-a aflat,
în prim plan, dorinţa poetului de a-şi
face auzită vocea. El este purtătorul de
stindard al unor nesfârşite cohorte de tineri care au încercat să facă din cuvânt
şi lance şi scut. Din nefericire, mulţi din
purtătorii de condeie, erijaţi în versificatori, au depăşit doar pe alocuri statutul
diletantului. Gheorghe Botezan a fost
cu totul altfel, a dovedit că poate fi deasupra aşteptărilor şi că poezia îi este
nu doar preocupare “extraculuiculară”
ci o adevărată profesiune de credinţă.
El a convins că musteşte de talent de
la primele apariţii deşi modul lui timid
şi discret de existenţă pământeană l-a
împiedicat să braveze. Avea tot dreptul
dar s-a mulţumit cu espectativa, mizând
probabil, pe înţelepciunea dictonului:
“Vârfurile înalte se văd doar de departe.”
Gheorghe Botezan este un harnic truditor condeier adunându-şi, cu
migală, opera în volume de mare fineţe
poetică. Este destul să amintim: “Spirala oglinzii” – 1995, “Triunghiul Bermudelor” – 1997, “Poemul din poem”
– 2000, “Cronici artistice, sensitive şi
paranormale” – 2000, “Poezii” – 2012
şi imaginea acestui spirit neostoit se

conturează. Evident este faptul că dacă
ar beneficia de o propagadă agresivă,
cum se procedează mai nou în universul literar, Gheorghe Botezan ar egala şi
depăşi pe mulţi “fabricanţi” de poezie.
O analiză atentă a poemelor relevă un
etern îndrăgostit, căruia-i este teamă să
se implice până la epuizare, până la contopire, într-o relaţie lumească. De cele
mai multe ori priveşte de pe margine
întreg spectacolul erotic, distanţânduse de dorinţele arzătoare, dând sfaturi
sau ignorând evidenţa. Este marele absent dintr-o dramă profundă, carnală şi
de neoprit, adăpostindu-se în cuvinte
meşteşugite cu grijă. Este ca un bijutier
anonim a cărui operă împodobeşte şi
înnobilează “femeia”.
În viaţa reală pare a fi un vulcan ce
clocoteşte de talent şi promisiuni estetice neonorate, datorii epice amânate
sine deo, blajin şi răsfăţat de harul ce-l
poartă în suflet.
Când citeşti poeziile lui Gheorghe
Botezan ai senzaţia că el este un personaj din proximitatea ta şi căruia
nu i se văd decât ochii, cu privirile-i
pătrunzătoare, câteodată casante iar
alteori îngăduitoare. Din perspectiva
unor nevăzute fire, cu care firea leagă
prieteniile, el este “Omul de zăpadă ce
se descompune într-o/ Mare de lacrimi.”
Fără pretenţia de a epuiza analiza pe

text şi dincolo de a fi închegat un dispozitiv critic, m-am rezumat doar la o
minimă trecere în revistă a operei distinsului autor crezând în vorbele lui:
”Deznădejdea, ca un câine bătrân/ Moare lângă trunchiul de munte./ Lupul
alb – o figură de stil în gura/ celor fără
noimă.”
Gheorghe Botezan este şi va rămâne,
pentru generaţia “cenaclurilor literare”,
un poet înzestrat cu o fină percepţie a
trăirilor adânci. Simte de departe prada,
ca un lup singuratic şi dă, din când în
când, semnalul de adunare a poemelor
între coperţile unui volum.
Finalul acesta, ca multe altele, este o
adâncă plecăciune pentru harul şi talentul lui de Poet.

Mircea Muthu. În orizontul sintezei
de Iulian Boldea

Preocupările de critică şi de
istorie literară ale lui Mircea Muthu
s-au cristalizat în jurul câtorva teme
fundamentale: spiritul sud-est 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 sudest 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, Balcanologie, Repere
culturale transilvane etc.) au reuşit să
contureze un profil critic cu trăsături
inconfundabile, de incontestabilă
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.
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 asumându-şi astfel o conformaţie unitară,
în ciuda diversităţii ei. Studiile lui
Mircea Muthu despre raporturile de
interferenţă dintre plastică şi literatură
se deschid, la rândul lor, unor ipoteze şi

soluţii metodologice de certă noutate
şi viabilitate, într-un limbaj adecvat
şi suplu, mărturie a unui amestec de
reflexivitate şi voluptate imagistică.
Critic şi teoretician literar riguros, sobru
în expresie şi măsurat în aprecieri,
Mircea Muthu poate fi cu greu surprins
în afirmaţii hazardate, care să nu aibă
girul de necontestat al textului, ori
acoperire în concretitudinea operei.
O serie întreagă de studii şi eseuri
impun o privire atentă a raporturilor
şi convergenţelor multiple dintre
plastică şi literatură, autorul urmărind
momentele de interferenţă, de
intersecţie ale acestor moduri de
comunicare artistică într-un fel consubstanţiale, în măsura în care “arta
literară şi cea plastică s-au născut din
trunchiul comun al creativităţii umane”
Cartea Mircea Muthu. În orizontul
sintezei este, mai mult decât un omagiu adus autorului Balcanologiei la
împlinirea unei vârste rotunde, o
încercare de optimă situare în peisajul critic contemporan a uneia
dintre figurile sale reprezentative,
prin constanţa efortului exegetic, prin
erudiţie şi vervă a asocierilor şi disocierilor. Mircea Muthu este, înainte
de toate, un teoretician al literaturii
aflat mereu în căutarea unui orizont al
sintezei, revelator pentru efortul său
hermeneutic orientat atât spre spaţiul
literaturii comparate, al criticii literare
propriu-zise, cât şi spre domeniul esteticii şi teoriei literare.
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Graiul munţilor – o publicaţie ostăşească
în slujba instaurării comunismului
de Angela MĂGHERUŞAN PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Reapariţia presei româneşti
în spaţiul mureşean după al
doilea război mondial a inclus
apariţia publicaţiei ostăşeşti Graiul
munţilor, politizată ca mai toate
publicaţiile perioadei, în contextul
,,democratizării” de după 23
august 1944.
Organ al trupelor de mun-te,
Graiul munţilor a apărut săptămânal la Târgu-Mureş între noiembrie 1945 - noiembrie 1946,
sub coordonarea redactorului
responsabil lt. Victor Teodosiu.
Publicaţia era editată ,,pentru şi
în folosul educaţiei ostaşilor” şi
,,primită de către toţi ostaşii cu
mare bucurie căci din întunericul
în care stătuseră atâţia ani
au ieşit raze de lumină, care
au inundat spaţiul memoriei,
dând posibilitatea tuturor să
citească articole frumos scrise,
documentate, şi informaţiuni politice de care ostaşul nu auzise până
atunci. Paralel cu marile unităţi şi
din lăudabile iniţiative, unităţile
mai mici au scos şi ele gazete

bilunare, toate având un singur
scop: a lumina minţile ostaşilor, a
dezvolta gustul pentru citit şi scris,
şi în general, a forma din ostaş un
viitor cetăţean conştient în lupta sa
pentru popor şi pentru patrie.”1
Deşi era o publicaţie specializată, militară, tipărită la tipografia
,,Tollás Árpád” din Târgu Mureş,
gazeta a avut un pronunţat
conţinut politic, procomunist,
susţinând din perspectivă militară
politica guvernului Petru Groza
şi a alianţei electorale a acestuia,
Blocul Partidelor Democrate: ,,Şi
astăzi, când sărbătorim victoria şi
triumful cauzei româneşti, armata
şi poporul român îşi îndreaptă cu
recunoştinţă privirea MS Regele
Mihai I, care prin actul de la 23
august 1944 ne-a îndreptat pe
drumul drept al neamului românesc, ducându-ne la cucerirea
libertăţii şi a independenţei. Neputând uita că victoria e produsul
colaborării Armatei Române cu
puternicul vecin de la Răsărit, poporul român îşi îndreaptă gândul

către popoarele URSS-ului, către
glorioasa Armată Roşie şi făuritorul
victoriei – generalul Stalin.” 2
În privinţa actualităţii, Graiul
munţilor aborda în paginile Viaţa
noastră şi De pretutindeni subiecte
atât din sfera actualităţii militare
cât şi civile, precum sărbătorirea
Zilei Naţionale de 10 Mai în 1946
la Târgu-Mureş3, desfăşurarea
cursurilor de alfabetizare în unităţile militare, derularea unor manifestări sportive şi artistice ale
militarilor4, remarcând că ,,Din ce
în ce se observă mai mult interesul
pe care soldaţii noştri îl manifestă
pentru ceea ce se petrece în ţară şi
străinătate, pentru a cunoaşte mai
bine gândurile noi care bat de-a
lungul şi de-a latul patriei.”5 Gazeta
publica frecvent şi corespondenţe
din Dej, Predeal sau Cluj, având şi o
pagină de Literatură – Artă – Sport
care conţinea scurte texte literare
în versuri şi în proză, relatări despre
evenimentele culturale din viaţa
armatei, articole pe teme de istorie
şi note despre aniversările importante din domeniul literaturii.
După
procesele
,,lotului
Antonescu” desfăşurate la începutul anului 1946 şi încheiate cu
executarea mareşalului Ion Antonescu la 1 iunie 1946 alături de fostul său ministru de externe Mihai
Antonescu, generalul inspector
al jandarmeriei Constantin Z.
Vasiliu şi guvernatorul Transnistriei
Gheorghe Alexianu6, Graiul munţilor scria: ,,Luând cunoştinţă de
sentinţa dreaptă dată de Tribunalul
Poporului Bucureşti contra marilor
criminali de război antonescieni,
care au târât ţara într-un război
nedrept, ce a măcinat sute de mii
de tinere vieţi şi a semănat jalea în
ţară prin miile de văduve, orfani şi
invalizi, aducând grele distrugeri

pe timpul silniciilor fasciste, ofiţerii,
subofiţerii şi ostaşii acestui batalion
împărtăşesc întru totul sentinţa
dată şi cer aplicarea imediată a
sentinţei care trebuie să împiedice
pentru viitor revenirea vremurilor
grele ale fascismului.”7
Înaintea alegerilor din 19
noiembrie 1946, Graiul munţilor
demara o susţinută propagandă
electorală procomunistă în slujba
formaţiunii Blocul Partidelor Democrate, transpunând astfel autoritatea militară a comandanţilor şi
asupra apropiatului vot: ,,Ostaşi,
suntem în faţa alegerilor dorite
de noi toţi, când nu mă îndoiesc,
victoria guvernului Dr. Petru Groza
va da ţării întregi asigurarea reconstrucţiei ei sigure. […] Ostaşi,
votând «Soarele» (semnul electoral
al Blocul Partidelor Democrate
s.n.), votaţi pentru liniştea ţării, a
reconstrucţiei şi a progresului.”8
În acest context, vizita primului
ministru Petru Groza la TârguMureş în octombrie 1946, chiar
înaintea alegerilor, era tratată
pe larg de Graiul munţilor care
arăta că liderul comunist le-a
vorbit târgumureşenilor atât în
limba română cât şi în limba maghiară9: ,,Sufletul meu a rămas
întristat că popoarele care trăiesc
împreună nu-şi găsesc drumul
dragostei. Istoria ne învaţă că
aceste două popoare, români şi
maghiari, aşezate de destin pe
aceleaşi meleaguri, au trăit atâtea
catastrofe şi cei care se foloseau de
ei erau întotdeauna un al treilea,
care stăpânea ambele popoare.”10
Au urmat alegerile în care
armata a fost ,,alături de popor”
pentru ,,victoria democraţiei româneşti”, care avea să reprezinte
pentru posteritate cea mai mare
fraudă electorală din istoria Ro-

mâniei, dar care pentru beneficiarii
momentului era ,,un nou pas în
viaţa României democrate, pe
calea reconstrucţiei, pe calea
propăşirii paşnice, potrivit ritmului
vremii”.11 Imediat după anunţarea
rezultatelor alegerilor, Graiul munţilor şi-a încetat apariţia.
1. Slt. Ilie Nicolae, Presa unităţilor
mici, în Graiul munţilor, Târgu-Mureş,
anul II, nr. 27, 26 iunie 1946, p. 1.
2. Lt. V. Teodosiu, Marea victorie, în
Graiul munţilor, Târgu-Mureş, anul II, nr.
20, 10 mai 1946, p. 2.
3. Ibidem, pp. 3-4.
4. Slt. J. Iancu, Să tragem învăţăminte,
în Graiul munţilor, Târgu-Mureş, anul II,
nr. 21, 15 mai 1946, p. 3; Şcolile de alfabetizare în unităţi, anul II, nr. 31, 31 iulie
1946, p. 1.
5. Cap. Apostol Ioan, Citind ziarele,
în Graiul munţilor, Târgu-Mureş, anul II,
nr. 25, 12 iunie 1946, p. 4.
6. Tiberiu Tănase, Consideraţii privind procesul ,,lotului Antonescu”, în Historia, anul III, nr. 22, iulie 2011, pp. 71-74.
7. Comandantul Batalionului 9 V.
de Munte Lt. Col Bica Iuliu, Moţiune, în
Graiul munţilor, Târgu-Mureş, anul II, nr.
23, 29 mai 1946, p. 2.
8. General Div. I. Dumitrache, Guvernul Dr. Petru Groza va da ţării asigurarea reconstrucţiei ei sigure, în Graiul
munţilor, Târgu-Mureş, anul II, nr. 48, 18
noiembrie 1946, p. 1.
9. Între 1903-1905, Petru Groza
studiase dreptul şi ştiinţele economice la
Budapesta.
10. Dl. Prim-ministru Dr. Petru
Groza în vizită la Târgu-Mureş, în Graiul
munţilor, Târgu-Mureş, anul II, nr. 43, 26
octombrie 1946, pp. 1-2.
11. General Stanciu Edmond, Victoria democraţiei româneşti, în Graiul
munţilor, Târgu-Mureş, anul II, nr. 49, 30
noiembrie 1946, p. 1.

Concursul internaţional de poezie şi proză pentru
românii din întreaga lume, STARPRESS 2014
Revista internaţională Starpress lansează CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE PENTRU ROMÂNII
DIN INTREAGA LUME „STARPRESS” 2014, ediţia a lV-a.
În acelaşi timp, organizează CONCURSUL
INTERNAŢIONAL DE PROZĂ PENTRU ROMÂNII DIN ÎNTREAGA LUME, STARPRESS 2014 - ediţia a ll-a.
Concursul Intenaţional de poezie şi proză “STARPRESS 2014” se desfaşoară în parteneriat şi colaborare
cu peste 70 de ziare, reviste, posturi de radio şi televiziune din diaspora şi România, în perioada 01.02.2014
– 01.06.2014.
Premiile constau în sejururi în renumitele staţiuni
turistice româneşti de pe litoral, Eforie Nord – HOTEL

CASA ANDREI si Jupiter – HOTEL RIO.
Fiecare premiu constă în câte un sejur pentru două
persoane (câstigatorul fiind insoţit de câte o persoană
dragă în sejur, ca şi la ediţiile precedente).
Regulamentul concursului:
- LA SECŢIUNEA POEZIE SE PARTICIPĂ CU 5 POEZII.
Concurenţii vor prezenta, alături de poezii, un CV şi o
fotografie in jpg.
- LA SECŢIUNEA PROZĂ SE PARTICIPĂ CU 5 FRAGMENTE. Concurenţii vor prezenta, alături de fragmentele de proza (5 pagini A4 maxim), un CV şi o fotografie.

Indiferent de rezultatul concursului, cele mai interesante lucrări vor fi publicate în paginile revistei,
precum şi în publicaţiile celorlalţi parteneri implicaţi
în proiect.
Materialele pentru concurs pot fi trimise pe adresesele: ligya33@gmail.com, star_andrada888@yahoo.
ro, free3ymher@yahoo.ca, până la data de 15 mai 2014.
Comitetul de selecţie va delibera pana la 1 iunie
2014 .
La inceputul lunii iunie se vor anunţa caştigatorii.
Premiile se vor acorda la finele lunii august 2014.
Relaţii şi informaţii suplimentare:
Ligya Diaconescu, ligya33@gmail.com.
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