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Cronica literară, încotro?

Poezii de:

Iulian BOLDEA
Vocile care anunţă dispariţia
cronicii literare au şi nu au dreptate să se îngrijoreze. Există, fără
îndoială, o eclipsă de interes,
de notorietate, de vizibilitate a
criticii literare în general, a istoriei literare şi, mai ales, a cronicii
literare. Pe de altă parte, sunt
mulţi intelectuali nemulţumiţi,
mulţi scriitori infatuaţi, mulţi
autori vanitoşi, care deplâng
nu posibila dispariţie, ci chiar
existenţa cronicii literare. Desigur, dincolo de declinul cronicii
literare, putem (suntem chiar
îndreptăţiţi) să vorbim de eficacitatea ei. Mai are cronica literară
eficienţa din vremurile ei bune?
Mai e cronicarul literar criticul cu
autoritate care veghează, prin
buna cumpănire a judecăţilor de
valoare asupra cărţilor, la buna
funcţionare a metabolismului
literaturii? Mai sunt aserţiunile
sale luate în serios, mai au
ele vreun rol, vreun rost, vreo
funcţie în stabilirea ierarhiilor, în
conturarea şi consolidarea canonului literar?
Un examen sumar al cronicarilor literari în funcţiune
la diferitele reviste literare
arată, aş spune, o diminuare
nu doar a numărului acestora,
dar şi a calităţii semnăturilor
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Kozma Rozalia a revenit cu un ochi proaspăt asupra unor studii mai de început de creație, vedere care a
adus alte nuanţe şi detalii subiectului abordat. Am regăsit-o şi într-o ipostază inedită, aceea de mânuitor al
pastelurilor, în studii de culoare care surprind diferite stări, descărcări de emoții şi captează clipa.

şi textelor critice. Sunt reviste
unde cronicarii literari apar şi
dispar instantaneu, neexistând
o strategie de continuitate a
acestui exerciţiu hermeneutic
de neîndoielnică importanţă.
Dacă discursul critic e „mai
aproape de metaforă decât de
idee”, iar un critic adevărat „e un
scriitor, mânuind limba ca un
artist” (Nicolae Manolescu), nu
e mai puţin adevărat că, dincolo
de eficienţa ei metodologică,
dincolo de finalităţile sale imediate (întâmpinarea cărţilor
noi apărute, prin diagnostic
prompt, prin examen riguros,
dens, pe cât posibil în limitele
obiectivităţii), cronica literară,
aşa fragilizată cum este,
stând sub semnul precarităţii
(conceptuale,
metodologice,
temporale) trebuie să-şi asume
o (pre)dispoziţie speculară şi
autospeculară, ea fiind una
dintre oglinzile active ale unei
literaturi, în care aceasta îşi reflectă conformaţia, geografia
adesea accidentată, anatomia
şi fiziologia estetică. Cronicarul
literar autentic, cu instrumentele
sale labile, cu condiţia lui interogativă, nu e doar un tehnocrat
al criticii, un funcţionar mai
mult sau mai puţin servil, care

înregistrează/legitimează
noile apariţii editoriale, el îmbină deprinderea analitică şi
dexteritatea conceptuală, participând la dispute teoretice, fiind
actant al dezbaterilor de idei,
prin asumarea unui stil în care
tensiunea ideii are drept corolar
spontaneitatea şi concreteţea,
plasticitatea enunţării şi claritatea dicţiunii şi viziunii.
Una dintre cauzele statutului
periferic pe care riscă să îl ocupe
tot mai mult şi mai repede
cronica literară se leagă şi de
impactul culturii academice, cu
importanţa ce se acordă cercetării ştiinţifice, influenţată
de criteriile anglo-saxone ale
scientometriei (ISI, factor de
impact, citări, indexare BDI sau
ISI Web of Knowledge, factor
Hirsch etc.). În acelaşi timp,
dubla specializare a criticului
nu mi se pare deloc imposibilă,
o dovadă peremptorie fiind
numărul mare de universitari,
docţi, bine instruiţi, specializaţi
în diverse domenii ale culturii,
care exercită şi oficiul cronicii
literare. În acest sens, riscul dispariţiei cronicii literare nu mi
se pare chiar atât de stringent.
Mai credibilă mi se pare ipoteza
dispariţiei cronicii literare ones-

te, clare, autentice, aceea care
îşi ia rosturile în serios şi îşi propune să analizeze, să judece, să
interpreteze în mod obiectiv
textul literar, făcând abstracţie
de datele conjuncturale, de
„contextualitate”, dând seamă doar de calităţile sau de
imperfecţiunile operei şi integrând-o într-o serie estetică,
într-o ierarhie valorică, într-o paradigmă a structurilor literare.
Cu prestigiul vizibil erodat, într-o
epocă în care literatura însăşi şi-a
pierdut masiv din notorietate,
cu capacitatea de a discerne valorile şi de a impune ierarhiile
diminuată,
cronica
literară
este, azi, ca specie literară, în
aşteptarea unei necesare resurecţii, în căutarea unei noi
legitimări, a unui binevenit reviriment.

Aurel
HANCU
•••
Armina
ADAM
•••
Marian HOTCA

pag.

3

www.reea.net

2

nr. 3 (48) / martie 2014 |

FILOSOFIE

Personalităţi şi fapte fondatoare ale culturii şi civilizaţiei române moderne
de Eugeniu NISTOR
Domnule Preşedinte al acestui elevat Forum,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Onorat auditoriu !
Înainte de a-mi începe discursul, daţi-mi voie să le mulţumesc călduros organizatorilor care m-au invitat la această selectă întrunire.
Apoi, trebuie să vă mărturisesc deschis că am răspuns cu
entuziasm invitaţiei deoarece, cu mai multă vreme în urmă, am
întrezărit un fir nevăzut, extrem de subtil, care – am descoperit
cu surprindere – leagă încă din vremuri îndepărtate viaţa tuturor comunităţilor şi a tuturor indivizilor umani de pe globul
terestru, întocmai ca o ţesătură fină, influenţând nu doar traiul
cotidian, ci şi cunoaşterea, cultura, politica, morala, religia,
organizarea socială şi civilizaţia, adică întreaga existenţă omenească.
Vin în această aşezare italică tocmai din spaţiul geografic
al Daciei antice, care a fost amprentat adânc, ca viaţă şi destin
istoric, de aura civilizatoare a Imperiului roman. Iar, în acest
sens, voi deschide, cu permisiunea dumneavoastră, o scurtă
paranteză explicativă, pentru a sublinia chiar modul cum
aceste inter-relaţionări, individuale şi colective, au cunoscut
forme atât de complexe, manifestându-se pe ample teritorii,
în decursul celor două milenii de existenţă sub arcadele
latinităţii. Căci peceţile cuceririi romane au fost identificate
peste tot: de la Marea Neagră şi Dunăre până în Carpaţii de
miazănoapte, şi din Pusta Panonică până aproape de Nistru,
ele însemnând castre şi aşezări întărite, drumuri romane,
cimitire şi băi publice, therme, apeducte, tot felul de artefacte
şi, mai ales, multe monede, sugerând o circulaţie monetară
dinamică şi o activitate comercială deosebit de activă.
Însă dovezi imbatabile ale cuceririi Daciei sunt prezente şi
în spaţiul italic, îndeosebi la Roma, unde scene dramatice ale
sângeroaselor încleştări din cele două războaie daco-romane
(101-102 şi 105-106 d. Chr.) sunt reprezentate cu o forţă expresivă de netăgăduit pe unele monumente din Forul roman, aşa
cum sunt: „Columna lui Traian”, „Arcul lui Marcus Aurelius”,
„Arcul lui Constantin cel Mare” şi altele. Monumentele amintite
celebrează triumful legiunilor Romei în Dacia, triumf în urma
căruia imperiul a ieşit cu bine din criză, graţie celor 166 tone
de aur şi 331 tone de argint dacic care i-au umplut visteria.
Pe de altă parte, Traian a hotărât ca sărbătoarea consacrată
victoriei în războiul cu geto-dacii să ţină 123 de zile, în toate
provinciile imperiale.
Dar, în ciuda pierderilor sufe-rite, trebuie să recunoaştem
că şi populaţia autohtonă, geto-dacă, care a fost treptat
romanizată, a beneficiat de unele avantaje de pe urma acestei
confruntări, mai ales sub aspectul impactului civilizator.
Date semnificative despre această perioadă, sub aspectul
credibilităţii, sunt cuprinse în volumul IV al Istoriei romane,
a scriitorului şi arheologului ger-man Theodor Mommsen
(1807-1902), o lucrare ştiinţifică extrem de valoroasă, pentru
care acesta a fost răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură,
în anul 1902.
Aş dori să subliniez faptul că simbioza daco-romană
nu a însemnat doar o simplă diversificare biologică ci, la o
analiză riguroasă, şi o evidentă înnobilare spirituală a noii populaţii rezultate, înnobilare posibilă şi prin subtilele procese
de armonizare, de asimilare, îmbinare şi împletire a unor
fertile elemente cultural-religioase. Un astfel de sincretism
cultural-religios poate fi considerat cel obţinut prin sinteza
creştinismului greco-roman cu credinţele arhaice ale getodacilor, aşa cum a fost cultul lui Zamolxe – înţeleptul dac
zeificat, la origine personaj istoric real care a dobândit o
înaltă învăţătură călătorind în Egipt iar, ulterior, ca discipol al
filosofului şi geometrului grec Pitagora. Informaţii valoroase
despre acest gânditor şi legiuitor al geto-dacilor, dar şi despre
doc-trina sa religioasă pot fi găsite în Istoriile lui Herodot şi
în scrierea compilativă Despre vieţile şi doctri-nele filosofilor, a
cronicarului antic Diogenes Laertios.
Perioada frământată a migraţiei popoarelor, care coincide în istoria europeană cu „evul mediu întunecat”, a pus la
grele încercări populaţia din provincia Dacia. Iar drama acestei
populaţii s-a adâncit şi mai mult după retragerea legiunilor şi
administraţiei romane în sudul Dunării, între anii 271-275, din
ordinul împăratului Aurelian, care prin această măsură miza
pe o mai bună apărare a fruntariilor imperiului de asaltul hoardelor migratoare, contând pe marele fluviu ca pe un obstacol
natural de netrecut. Regretul retragerii armatelor imperiale,
care însemnau pentru localnici siguranţă şi civilizaţie, a rămas
în laitmotivele nostalgice „Lerui-Ler” şi „Leroi-Doamne”, din
colindele creştine româneşti, care se cântă la sărbătorile
Crăciunului, unde numele împăratului Aurelian este invocat
în forme prescurtate, extrem de nuanţate şi de înduioşătoare.
Dar acest „vid” prelungit al autorităţii statale, cuprinzând,
ca într-o tristă acoladă, secolele IV-XIII, a însemnat şi
durerosul început al disputelor teritoriale între marile puteri
ale vremii pentru această parte a Europei, dispute care s-au
întins până târziu, în amurgul evului mediu, şi chiar până la
conturarea primelor năzuinţe ale epocii moderne. În acest
context nefavorabil, populaţia băştinaşă daco-romană, reprezentând latinitatea creştină răsăriteană, a fost separată
arbitrar şi silită de împrejurări să trăiască, secole de-a rândul,
„compartimentată” în trei ţări distincte: Transilvania (sau
Ardealul), Ţara Românească (sau Valahia) şi Moldova (sau
Bogdania), deşi locuitorii celor trei ţărişoare vorbeau aceeaşi
limbă (cu excepţia maghiarilor şi saşilor din Transilvania, care
erau populaţii dislocate la graniţe, cu rosturi militare), aveau
aceeaşi credinţă religioasă, aceleaşi datini şi obiceiuri, dar şi
structuri instituţionale şi ierarhii sociale similare, fiind relativ
unitari sub aceste aspecte.
Ţările române au dus o luptă dură şi fără răgaz pentru
supravieţuire, ele fiind la discreţia orientărilor geopolitice şi

a jo-curilor echivoce ale marilor puteri ale vremii şi, adesea,
în stăpânirea vremelnică şi parţială a acestora – fie că vorbim
de regatele Ungariei şi Poloniei, de Imperiul Otoman şi
Habsburgic (austriac), sau de cel al Rusiei ţariste. Totuşi, o
mare putere europeană – Imperiul bizantin – le-a fost mereu
aproape, ajutându-le în situaţii deznădăjduite, ca pe nişte
rude sărace; aceasta până la căderea Constantinopolelui (în
1453). Iar din când în când, românii au înregistrat în viaţa
lor politică şi izbucniri de nivel major, obţinând izbânzi
împotriva cotropitorilor, care au fost consemnate în cronicile
veacurilor, faptele lor legendare fiind datorate, în primul rând,
spiritului de iniţiativă şi cutezanţei unor domnitori şi voievozi
virtuoşi, precum: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Iancu de
Hunedoara, Vlad Dracul sau Dracula (numit aşa pentru că era
membru al Ordinului cavaleresc al Dragonului) şi fiul acestuia,
Vlad Ţepeş, apoi Petru Rareş, Ion Vodă cel Viteaz, Radu de la
Afumaţi, Mihai Viteazul ş.a. Aceste succese militare relative
au fost posibile datorită ideii liber asumate a sacrificiului
de sine, acceptată ca atare de voievozii românilor pentru a
asigura binele celor mulţi, ideea fiind prezentă în conştiinţa
maselor şi reflectată în creaţiile folclorice româneşti sub forma
binecunoscutului motiv al jertfei zidirii, expus într-o formă
artistică genială în balada Meşterul Manole, unde meşterul îşi
sacrifică iubita pentru ca zidurile mânăstirii Argeş, pe care se
străduieşte să le înalţe, să nu se mai surpe...
Conştiinţa originii comune, sentimentul apartenenţei
la acelaşi spaţiu geografic în care au locuit neîntrerupt,
rostirea gândurilor în aceeaşi limbă – au fost lujerii fragezi
ai ideilor consemnate de primii noştri cronicari. Dar nimic
din truda logografilor şi logofeţilor români medievali nu
poate fi comparată cu activitatea laborioasă şi elevată a
savantului Dimitrie Cantemir: istoric, scriitor, filosof, geograf,
etnograf, matematician, muzician, voievod al Moldovei (din
păcate doar pentru scurt timp, între 1710-1711), devenit
apoi consilier şi strateg militar al ţarului Petru cel Mare. Acest
veritabil cărturar şi umanist a scris câteva opere deschizătoare
de drumuri în cultura românească şi universală, deasupra
tuturor stând celebrul tratat geopolitic Creşterea şi descreşterea puterii otomane, el fiind şi autorul altor lucrări, unele
de o „specialitate” strictă, iar altele cu conţinut enciclopedic,
precum: Istoria hieroglifică, Divanul sau gâlceava înţeleptului
cu lumea, Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor, Descrierea
Moldovei... ş.a., aceasta din urmă fiind întocmită la solicitarea
Academiei din Berlin, al cărui membru devenise în anul 1714,
la secţia „literar-orientalistă”.
Dincoace de arcul Carpaţilor, în Transilvania, un eveniment
social furtunos avea să aducă schimbări semnificative în
struc-tura şi raportul relaţiilor sociale, fiind vorba de răscoala
populară condusă de Nicola Ursu, care şi-a luat numele de
Horia. Mai mulţi istorici şi cercetători ai acestei perioade se
referă la răscoala ţărănească din Munţii Apuseni, izbucnită
la 28 februarie 1784, ca la un experiment francmasonic bine
pregătit, care viza de fapt acţiunile premergătoare şi, apoi,
izbânda deplină a Revoluţiei franceze din iulie 1789. Sunt
invocate ca argumente, în acest sens, desele întrevederi
dintre conducătorul răscoalei şi împăratul Iosif al II-lea, în
anii anteriori (1779, 1780, 1782, 1784), dar şi dovezile şi
mărturiile contemporanilor săi, conform cărora Horia era
membru al societăţii vieneze secrete „Frăţia de cruce”. Între
martorii credibili ai aderenţei acestuia la ideile masonice
sunt socotiţi Ignate von Born, sfetnicul intim al împăratului, şi
pictorul Iacob Adam, amic al lui Born, care i-a făcut un portret
conducătorului răscoalei. Interesant este că într-o publicaţie a
vremii apare o efigie a lui Horia încadrată de inscripţia în limba
latină, aşezată circular: „Horia Rex Daciae”, adică „Horia, regele
Daciei”.
Era o vreme prielnică schimbărilor, căci ideile iluministe
au pătruns peste tot, în toate cotloanele Europei, şi deci şi
în provinciile Imperiului Habsburgic; ele difuzau un aşa-zis
„absolutism luminat”, propagând pe acest fond, în conştiinţa
românilor din Transilvania, cu maxim succes, mitul „bunului
împărat”, prin care acesta întruchipa imaginea suveranului
generos, care dorea cu ardoare binele poporului, dar era
stopat, limitat şi întârziat în acţiunile sale de aroganţa şi de
privilegiile învechite ale nobilimii nereformate. Să nu uităm
că, sub aceeaşi umbrelă a veacului, filosoful francez Denis
Diderot, considerat chiar creierul Enciclopediei, cercetează
Omul şi Condiţia umană, văzute atât prin prisma sensibilităţii
sale distincte faţă de alte fiinţe cunoscute din Univers, cât şi
prin prisma raţionalităţii sale, „ca fiinţă care gândeşte şi se
plimbă liber pe suprafaţa pământului...”; apoi, îl priveşte şi din
alte perspective: ca fiinţă religioasă, morală, culturală, politică
– toate acestea amintind, întrucâtva, de configurarea noilor
sale trăsături psiho-sociale, în contextul mai larg al arhitecturii
lumii moderne.
Dar avântul de libertate a pătruns, treptat, şi în conştiinţa
unor spirite deschise, „luminate”, din rândurile nobilimii
transilvane. Ideile generoase şi cutezătoare, dorinţa de a
participa la înfăp-tuirea binelui uman şi a binelui public, face
ca mişcarea ideilor iluministe să prindă rădăcini. Unul dintre
cei mai culţi şi mai elevaţi reprezentanţi ardeleni ai masoneriei
a fost baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803). Acesta
era descendentul unei familii de saşi: mama sa, Susanna,
provenea din familia aristocratică prusacă a lui Conrad von
Heydendorff, iar tatăl său, Michael Brekner, a fost înnobilat
în anul 1724, când a dobândit şi titlul de „von Brukenthal”.
Studiile de filosofie, drept, ştiinţe politice şi administrative,
urmate la Halle şi Jena, îl propulsează în cele mai înalte
demnităţi ale Imperiului: cancelar la Viena, apoi cancelar la
Sibiu, fiind ridicat la rangul de baron de către împărăteasa
Maria Tereza, iar în anul 1777 devine guvernatorul general al
Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care o deţine timp
de un deceniu, până în anul 1787.

Acest nou curent spiritual, deschis către mase şi vizând
chiar „luminarea” acestora, susţinut discret de monarhii
austrieci, care încurajau îndeosebi artele şi literatura, era
periculos mai ales prin sentimentul de libertate pe care îl
răspândea, astfel încât administraţia imperială a început
să fie tot mai precaută. Pe acest fundal politic efervescent
izbucnesc în 1848 valurile insurecţionale, în majori-tatea
ţărilor europene, între care şi în Principatele Române. În Ţara
Românească şi Moldova artizanii mişcărilor revoluţionare au
fost o pleiadă de tineri boieri aflaţi la studii la Paris, iniţiaţi
în secretele lojei masonice cunoscute sub denumirea de
„Ateneul străinilor”. Dintre aceştia se impun, prin inteligenţă şi
combativitate, ca militanţi redutabili: fraţii Alexandru şi Ştefan
Golescu, profesorul şi istoricul Mihail Kogălniceanu, scriitorii
Alecu Russo, Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu,
poetul şi diplomatul Vasile Alecsandri, istoricul şi politicianul
Nicolae Bălcescu, generalii Gheorghe Magheru şi Christian
Tell, colonelul Alexandru Ioan Cuza, politicienii C.A. Rosetti,
Ion Câmpineanu şi Ion C. Brătianu, gazetarul Cezar Bolliac şi
alţii. Ei constituiau frontul generaţiei paşoptiste, strâns unit în
jurul societăţii secrete „Frăţia”, care avea drept scop pregătirea
în clandestinitate a revoluţiei.
O acţiune revoluţionară atipică, marcată de situaţia
politică dificilă şi dramatică, au avut revoluţionarii români
din Transilvania, conduşi de tinerii studenţi „cancelişti” din
Târgu-Mureş în frunte cu Avram Iancu, care nu s-au înţeles
deloc cu frun-taşii revoluţiei maghiare, mai ales în privinţa
respectării drepturilor şi libertăţilor etnicilor români. Izbucnită
la Budapesta şi înfrântă de autorităţile imperiale, revo-luţia
maghiară a încercat şi a doua ei şansă, extinzându-şi flăcările
în Ardeal; dar aici „revoluţionarii” au pactizat cu nobilii unguri,
astfel încât s-a ajuns, practic, la o contrarevoluţie. În aceste
împrejurări legiunile lui Iancu, organizate după modelul militar roman, s-au baricadat în Munţii Apuseni, luptând alături
de trupele imperiale austriece. Pribegind în Transilvania, după
înfrângerea mişcării revoluţionare din Ţara Românească,
scriitorul şi istoricul Nicolae Bălcescu a încercat o mediere a
neînţelegerilor dintre cei doi lideri revoluţionari: Avram Iancu
şi Kossuth Lajos, dar fără a înregistra vreo fărâmă de succes;
oricum negocierile erau tardive, deoarece între timp au trecut
Carpaţii şi trupele ţariste, venite în ajutorul celor austriece.
Deşi înfrânte, revoluţiile române de la 1848 au zguduit
din temelii rânduielile feudale din cele trei principate, care
se perpetuau de secole. Iar din rândurile acestor tineri
energici mulţi s-au remarcat în viaţa politică românească,
în etapa următoare, ajungând şefi de guverne, faimoşi
miniştri, diplomaţi, academicieni, sau mari scriitori, tot ei fiind
realizatorii primei uniri a Principatelor Române, impunându-l
la conducerea Moldovei şi a Ţării Româneşti, la 24 ianuarie
1859, pe acelaşi domnitor: Alexandru Ioan Cuza, decizie care a
fost luată trecându-se peste convenţiile încheiate între marile
puteri ale vremii. După cum reprezentanţii aceleiaşi generaţii
au contribuit din plin la făurirea României moderne, susţinând
reformele democratice ale lui Cuza (secularizarea averilor
mânăstireşti, reforma agrară, dezrobirea ţiganilor etc.),
aducându-l la cârma ţării pe regele Carol I de HohenzollernSigmaringen (în 1866), sau asumându-şi destinul ţării în
războiul de independenţă cu Imperiul Otoman şi făcând astfel
posibilă declaraţia istorică de independenţă, de la 9 mai 1877,
din Parlamentul României.
Tendinţa de independenţă şi cea de unificare naţională
au fost năzuinţele cele mai fierbinţi ale românilor în epoca
modernă; ei au ajuns însă să-şi împlinească aceste năzuinţi
doar atunci când ideea unificării politice a teritoriilor în care
habitează o populaţie majoritară a fost susţinută de marile
puteri europene, această idee prefigurând principiul naţionalităţii, conform căruia au fost trasate graniţele noilor state,
rezultate din dezmembrarea Imperiului habsburgic după
primul război mondial, şi pusă în aplicare la Conferinţa de
pace de la Paris, când marile puteri au recunoscut Unirea de
la 1 Decembrie 1918 şi Transilvania a fost integrată legitim
statului naţional şi unitar România.
În finalul expunerii mele aş dori să subliniez încă o dată
tezele principale susţinute în acest discurs: 1. etnogeneza
românilor are la baza sa simbioza daco-romană; 2. noul popor
rezultat reprezintă latinitatea creştină din răsăritul Europei;
3. el a dus o luptă eroică de rezistenţă şi supravieţuire în
spaţiul său de vieţuire, aflat atât la confluenţa marilor drumuri
comerciale, cât şi la confluenţa intereselor politice şi strategice
ale Orientului şi Occidentului; 4. moştenirea spirituală getodacă şi aportul cultural şi civilizator al Imperiului roman iar,
apoi, al Imperiului bizantin i-a modelat poporului român
comportamentul, adică firea şi trăsăturile psiho-sociale; 5.
vremurile nefavorabile din punct de vedere politic şi interesele
perfide ale marilor puteri vecine au făcut ca poporul român
să vieţuiască mai multe secole în trei principate autonome:
Transilvania, Ţara Românească şi Moldova; 6. intervenţia
promptă a unor personalităţi militare, politice, religioase
sau culturale autohtone au salvat de la decadenţă totală, în
câteva momente critice, structurile instituţionale ale celor trei
principate; 7. visul de aur al neamului românesc – unitatea
statală şi independenţa naţională – a fost obsesia şi ţelul
suprem al celor mai luminate minţi ale românilor din epoca
modernă.
Cu această septadă rezumativă îmi închei discursul, cu
speranţa că doar ceea ce trebuia spus, s-a spus!
Vă mulţumesc pentru răbdare şi atenţie!
(Discurs susţinut la 15 martie a.c., în oraşul Lecce – Italia,
la Conferinţa Internaţională „Statele Unite ale Europei”,
organizată de Academia Regiunii Salento)
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Armina ADAM
AŞTEPT
Aştept atât de mult primăvara,
să văd iarba crescând prin mâna ta stângă,
să calc pe trunchiuri de stele şi foşnetul lor să mă
doară,
să îmi împartă iubirea în două maluri îngândurate,
pe care să le-abandonez liniştită
pe trotuarul din faţa cuvintelor.
Aş fi venit şi-n această iarnă să-ţi scutur teii de lumină,
dar drumul către buzele tale era atât de înzăpezitviscoleau peste el amintirile
şi fântâna cu vise nu mai adăpostea niciun cântec.
Aş fi venit la cină
să-ţi cos genele triste de ultimul pas şovăielnic,
pe care l-ai îngropat ca un văduv
în sufletul alb, de mătase, al celei dintâi dimineţi.
Aş fi venit devreme, să mă dezbraci de mine,
să mă-nveleşti cu zâmbetul tău,
să te târăşti pe umbra trupului meu
precum un şarpe izgonit din Eden.
Ia din coasta soarelui o rază
şi încinge-mi cu ea privirea sângerândăsună clopotul a ninsoare târzie
şi mieii deja se-mbulzesc spre jertfire.

SUB FELINAR
Sub felinar, când stelele sticloase
Cu pieptul sting iubirile pe rând,
În ochii mei ești iarna de mătase,
Pe care-o țin în palme încă-arzând.
E-un dor străin în palma dreaptă-a nopții
Și-n trupul gol atâtea vise porți...
Ne-ncolăcim pe ramurile morții,
Iubirea să n-o tragem iar la sorți,
Să nu ne doară iarăși primăvara
Precum un ghimpe-n pieptul pârguit,
Să ne rostim tăcerile când seara
Sub coapsa lunii se va fi pitit,
Să plămădim din fulgi de dor visarea ,
Sub cerul rumen, arcuit, dospit,
Să ardem laolaltă țărmul, marea,
Pe vatra unde-odată ne-am iubit...
Să mai tresară toamnele albastre,
Fiorii când le urcă prin tulpini
Și-n trap de cerbi, săruturilor noastre
În chinuri să le crească rădăcini,

PETRU PAVEL AARON

De ochii mei vor arde, stinge-i,
dar nu cu apă, stinge-i cu foc,
până la mistuire!

În sat ardelean - confluență de ape -

Se crapă de ziuă a înmugurire.

cu marea Lumină avea el să vină !

In memoriam

la ceas aşteptat îndelung, de aproape,
sosi Învățatul cu marea Lumină,
În Mica sa Romă avea ca să vină

VINO, IUBITULE!
Vino, iubitule,
să ne ascundem gândurile în scorbura luminii
sau să le împăturăm tacticoşi
pe noptiera din spatele iernii,
să presărăm norii de ceară
cu spuma tăcerilor noastre,
ca şi când tot cerul acesta al inimii tale
ar fi o fâşie de noapte amară,
sărută-mi pleoapele cu roşul înserării
şi-ascunde-mi paşii în aşternutul trupului tăuei se vor face păsări
şi ne vor ciuguli roua din suflet
precum se-adapă caii-n flăcări
dintr-un potir cu apă vie,
vino, dar nu mai aduce iar ploi violete,
eu mi-am amanetat deja durerea
la cafeneaua din colţul ochiului tău,
unde în fiecare dimineaţă
ne sorbim fericiţi primăvara!

şi-odată cu el nesperata Lumină!
O, Scoala de Obşte deschidere are
spre toate: citire, cântare, scrisoare!
“Ţipăul” e-o pâine frumoasă, lucrată,
şi celor lipsiți şi săraci va fi dată!
Vestit Cărturarul cu mintea, bogata,
în mari osteneli tălmăcit-a “Vulgata” e marea şi-aleasa Scriptură Divină
în slova străbună, în limba română.
Fu trudnic transpusă pe limba comună,
în grai neaoş, e comoara română!
Și cine să-ntreacă şi râvna-ți de carte...
şi cine să ducă virtuți mai departe?
Când fu ca să treci întru altă viață,
Icoana Mariei-i cu lacrimi pe față!
Bat clopote mari, chiar clopotul mare,
răzbat în Ardeal şi răzbat şi în zare!
Cu dreapta ta mână ne binecuvântă!
Ce mare e ziua şi-atâta de sfântă!

E TOAMNĂ IAR ÎN OCHII TĂI
E toamnă iar în ochii tăi numai vrăbiile cu privire cărămizie
mai plouă a singurătate.
Cândva, ne vom regăsi petrecând zorii,
undeva între pământ și cer,
lustruind cu unghiile inima nopții,
până la dezgolire.
Acolo, lângă copacul acela cu ramuri de liniște,
ne vom bea dragostea ca la cafenea
și un înger va aduna stingher
ceștile pline cu fluturi și frunze.
Mă vei iubi așa cum ai iubi o himeră,
umed, palid, pierdut, debusolat,
răsfirat în mii și mii de oceane.
Mă vei iubi cum nu m-ai mai iubit vreodată
și-n pântecul de-un galben crud, tăios, imaculat,
încet va crește-o nouă toamnă.

EȘTI ATÂT DE FRUMOASĂ

AM GUSTAT

atât de frumoasă
cu coapsele albe-nesfârșită Cale Lactee
sau albie tremurândă
sub freamătul buzelor mele,

Deasupra genunchilor tăi
e o pajişte cu îngeri,
unde gândurile vâslesc neştiuteaşteaptă-mă acolo,
de fapt, nu pe mine,
aşteaptă-mi doar paşii,

Aurel HANCU

ei îţi vor cuprinde gleznele ca într-un giulgiu
şi vor ninge,
vor ninge cu toate durerile nerostite...

Să ne-altoim durerea-n noaptea tristă, blândă,
În jarul alb, cu iz de trandafir
Și-ncolăciți pe treptele de-osândă
Să bem iubiri de gheaţă din potir.

Am gustat din trupul tăupărea un fel de răşină veche,
uitată de veacuri pe rafturi,
precum un vin bătrân în crama unui nobil.
Acum, că te cunosc, te rog,
nu-mi mai fredona întunericul
ca pe-un gheţar prelins pe corzile vioriimi-e frig când mă îmbrac cu noaptea din palmele tale
şi-am obosit să facem schimb de tăceri
lângă cascada cu fluturi.
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Ești atât de frumoasă
cu genele înfrigurate de mugetul nopții,
cu pleoapele de chihlimbar
alunecându-mi pe piept,

atât de frumoasă
când tăcută îți strecori inima nisipoasă
în ventriculul meu stâng
și-o abandonezi visătoare,
atât de frumoasă
când cu sufletul ud de dorință
umbra-nserării o strivești
sub ninsoarea de stele,
atât de frumoasă
când te preschimbi în lumină
și mă îngropi pentru totdeauna
în tine!

Blaj, 9 martie 2014

Marian HOTCA
BUIMAC
În aerul muced
pluteau ecouri desfrânate de foc
îngânând tinerețea cosmică
și parcă sufletul mi se desprindea
din cronici de praf.
Mă ard mâinile
ce nu mi-au strâns niciodată
șoapta buclucașă a iubirii
și tremur de frică,
tremur de dor,
în palmele clipelor
și-aștept buimac
pe-o margine casantă de pat,
să mă îmbrac
în haine grele de dor,
țesute de-amor
în brațul nestins
al stelelor.

CÂNTEC IN VITRO
O lună tropotind cărarea
cerului lui Marte
dizolvă între dinții serii
polenul dezlipit din flori,
și grațioasă ca o muză
luna înghite emulsia primăverii
sfidând iluzia vesperală.
Canale de parfum astral
vibrau sub axul lumii noastre
și noi ne pierdem iară
în oaze cu miresme...
iar clipa ce-am purtat-o
atata timp cu noi,
s-a prefăcut încremenire
în cântec verde de oboi.
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Dublură şi identitate
de Dumitru-Mircea BUDA
Deși se anunță a fi, încă din
formatul coperților, o carte deconspiratoare, de tip best-seller, cu
o autoare cu nume misterios și un
text de însoțire, pe coperta-spate,
de tipul breaking-news-urilor de
la defuncta televiziune a lui Dan
Diaconescu (”SENZAȚIONAL!!! Este,
oare, adevărata istorie a SOSIEI
TOVARĂȘEI?!... Este realitate sau
ficțiune?!... Imaginație sau adevăr?”)
– microromanul Sosia de R. M.
Popescu Knoth reușește să ofere o
experiență de lectură suprinzătoare, nu atât prin tema sa, prin ipotezele lansate sau prin scenariile
propuse, cât prin maniera inedită
și curajoasă a scrierii. Nici măcar
pactul semi-ficțional pentru care
optează autoarea nu e, neapărat,
un element de atractivitate, ci,
mai degrabă, un clișeu: nu cred că
povestea se citește mai pasional
sau nu în funcție de posibilitatea,
mai pregnantă sau, dimpotrivă, mai
puțin probabilă, ca între naratoare și
autoare să existe identitate. E drept,
cota de senzațional a cărții ar părea
să crească, dacă e acceptată premisa
că autoarea confesiunii ar fi o prezumtivă (sau prezumtiva, unica)
sosie a Elenei Ceaușescu, dispusă
să rememoreze atmosfera ”zoneizero”, cum o numește naratoarea, a
nomenclaturii comuniste, adică din
cercul intim al familiei Ceaușescu.
De fapt, cartea mizează tocmai pe
întreținerea, fragilă, aș spune, a

acestei ambiguități între ficțiune și
realitate, între imaginație și istorie
autentică. În orice caz, ipoteza
de bază a confesiunii în sine e
verosimilă și pe acest criteriu de
verosimilitate se clădește întreaga
linie narativă. Altminteri, stilistic,
povestea Emiliei, sau Emily, cum e
alintată naratoarea-misterioasă a
cărții, e cât se poate de anticalofilă și
contra-estetică, iar acesta ar putea fi
un element pozitiv, de autenticitate
a trăirii și rememorării. Lipsesc orice prețiozități inutile de limbaj, e
preferat un registru frust, susținând
credibilitatea întregii povești.
Sosia e, pe de altă parte, o
poveste scrisă într-o convenție a
oralității (senzația find că volumul
nu face decât să consemneze
o confesiune înregistrată parcă
jurnalistic). De aici, o asumată
subiectivitate și relativitate implicită a punctelor de vedere și a convingerilor. Practic, avem un unic
personaj-narator, o eroină care
își dilată propria personalitate,
sensibilitate și percepție asupra
întregii lumi pe care povestea o
secționează (de la cercul restrâs al
Ceaușeștilor la aparatul represiv
al Securității și de la spațiul protector al familiei de savanți, părinții ei trăind o viață izolată în
anii când comunismul îi mai tolerează – la imaginea tragică a
unei întregi societăți înnecate în
ideologie, servitute, amoralitate

și absurd cotidian). Iar faptul
că naratoarea e tentată să vadă
conspirații la tot pasul (de la
moartea suspectă a părinților și a
soțului până la exoticele invenții
secrete – și ușor naiv dezvăluite,
aș zice – ale părinților chimiști sau
la teoriile privind interesele ce l-au
împiedicat pe Nicolae Ceaușescu
să rămână un conducător drept,
luminat, memorabil) – constituie,
până la urmă, aspecte firești ale
logicii în care e așezată povestea:
cum altfel ar putea să rememoreze
lumea în care a trăit o autentică
sosie a Dictatoarei? Cum ar putea
lipsi nostalgia și compasiunea,
atât de stranii pentru apucăturile
excesiv-revanșarde ale anticomuniștilor post-factum din prezent?! Nu discutăm, desigur, verosimilitatea istorică a unor afirmații
din carte – de pildă, profilul lui
Ceaușescu e mitizat excesiv și
se avansează ipoteza-clișeu a
nefastei influențe a Elenei, iar
Nicu Ceaușescu e prezentat de
asemenea într-un halou nostalgicpozitiv. Petru că o carte de ficțiune
(chiar dacă de ficțiune similiautentică, frizând ipoteza realității)
– o carte, așadar, as zice, pseudononfiction, e în primul rând spațiul
prin excelență al unei libertăți
girate de imaginație. E o libertate
ce sfidează implicit automatismele
de gândire sau condamnările fără
echivoc, propunând în schimb
o viziune detensionată, senină,
calmă, a unui trecut asumat ca
realitate alternativă.
Câteva figuri reprezentative
se desprind cu o anume vigoare
din poveste: Victor, securistul cu
față umană, ghidat de conștiința
morală, opus Marcelei, rusoaica de

tip kaghebist pe care naratoarea
o demonizează și o și imaginează
executată în stilul filmelor de
spionaj la revoluția din 1989,
Tovarășa însăși, poate cea mai
credibilă dintre apariții, cu ticăloșenia ei fără glorie, ca să
parafrazăm titlul unui film celebru,
tragică în goliciunea ei interioară
și malefică prin natura diabolică a
aspirațiilor ei. Figurile dominante
ale familiei sunt, la polul opus,
învăluite în lumina caldă a afecțiunii, povestea menținându-le
în postura de repere absolute
ale virtuților (intră în această
categorie părinții, bunica și sora
naratoarei, Mădălina). Desigur,
structural, personajele sunt lipsite de complexitate iar relațiile
dintre ele sunt pur rudimentare.
Povestea refuză parcă dinadins
să sondeze mai profund această
lume controversată, preferă, dacă
vreți, spectacolul monden, oricât
de neobișnuit ar suna, al înaltei
nomenclaturi. Rezultatul acestei
priviri din interior, de ”insider” ce
se destăinuie, cu toate obsesiile
sale, e un neașteptat efect de detensionare a relației în care ne
situăm cu imaginea Ceaușeștilor:
par, dintr-o dată, de o umanitate
deplorabilă și umilă prin lipsa de
sens a tuturor eforturilor și gesturilor lor. Sentimentul de a fi o ”paiață” jucată pe scena de teatru a
unei lumi străine, pe care îl descrie
la un moment dat naratoarea însăși, pare să îi însoțească și pe ei:
de la un punct încolo, călăii par
victimele celorlalți călăi, din aparatul imens al Partidului sau al
Securității, simple piese pe tabla
de șah a unui veac înnegurat.
Poate ar merita, în final, remar-

cată și o altă temă importantă a
cărții, deși ținută în subsidiar: aceea
a identității și cuceririi acesteia,
cu sacrificii nesfârșite, într-un
regim totalitar și într-un scenariu
atât de ”senzațional” cum e cel al
Sosiei. Încă din debutul poveștii
această temă e abordată destul
de decis: naratoarea își amintește
cum îi e ștearsă, orwellian parcă,
identitatea, după ce i se spune
că a fost victima unui accident în
Africa și, înțelegem, i se fac operații
estetice devenind, practic, un omsurogat, un simulacru viu al celei
pe care o dublează. În ce măsură
identitatea autentică a unui astfel
de personaj-narator se poate salva
pe sine și în ce măsură ea este
parazitată de identitatea malefică
a dublului său – iată una dintre
întrebările retorice ale cărții care
vorbesc, de fapt, despre drama
unei întregi Românii traumatizate,
golită de identitate și supusă torturii morale în comunism.

Minge fixată provizoric
Daţi-mi voie să vă citez dintr-un articol pe care l-am scris anul trecut cu ocazia
expoziţiei noastre de la Budapesta, articol
publicat în revista Várad din Oradea:
„- Buna ziua, aici este expoziţia comemorativă Olof Palme? –
întrebă un domn, care tocmai intrase pe uşa principală a casei
Olof Palme, acompaniat de o doamnă.
- Nu, e o neînţelegere, aici este o expoziţie de artă
contemporană – am răspuns scurt, informaţie ce a şocat vizibil
perechea vârstnică.
- Nu e Casa Olof Palme?-întrebase de data asta doamna.
- Ba da, e Casa Olof Palme, - am răspuns – dar aici se
organizează expoziţii de artă contemporană.
Nu ştiu de unde s-au informat vizitatorii - după accent părea
că sunt de dincolo de ocean – şi nu ştiu dacă am fost destul
de convingător când am calificat „contemporană” expoziţia
tocmai organizată. Am impresia că pentru dânşii numele, personalitatea, cariera politică a diplomatului suedez ucis într-un
mod enigmatic în 1986 nu aveau legătura cu arta. Mărturisesc
că legături directe nici eu nu observ. Clădirea care gazduieşte
spaţiul expoziţional, construită în 1884, este situată în parcul
orăşenesc, pe aleea numită „Olof Palme” în anii ’80 ai secolului trecut. De aici şi denumirea sa. Pe de altă parte, actul numirii poate fi explicat şi prin atitudinea deschisă prin care arta
contemporană înglobează contextul – mai larg sau mai re-

de Bartha Sandor

strâns – în care se poziţionează fizic şi/sau spiritual. Face asta
chiar şi atunci când contextul fizic sau spiritual respectiv nu are
legătură directă cu instituţia, evenimentul, spaţiul în cauză.
Expoziţia Viziuni aplicate, din perioada 6-29 septembrie
2013, organizată în Casa Olof Palme cu ocazia aniversării a 10
ani de la înfiinţarea catedrei de artă a Universităţii Partium din
Oradea prezenta aceeaşi atitudine deschisă, reflectivă şi critică
faţă de problemele societăţii. Fie că este vorba despre genurile
autonome sau aplicate, scopul este mereu acelaşi, anume de
a ne poziţiona cu ajutorul artei vizuale în contextul artistic,
social şi tecnic al secolului 21.
La prima vedere obiectele, instalaţiile, video-urile, printurile
digitale,– luate atât ca genuri artistice, cât şi prin tematica
propusă – presupun o structură didactică, ce se caracterizează
printr-o diferenţiere maximă a obiectelor de predare. Intrând
în analiza lucrărilor se ivesc vrând nevrând acele conexiuni
care pe de o parte trec dincolo de graniţele mediale şi de gen,
pe de alta parte leagă sferele artei autonome cu cea aplicată.
Aztăzi nu mai putem vorbi despre reclamă de exemplu, - mai
ales dacă ne gândim la campaniile de reclamă de tip guerilla,
care din anii 90 sunt tot mai prezente în spaţiul public – fără
să menţionăm acele manifestări ale artei autonome care se
leagă de public art, artă video, sau instalaţia. Fără îndoială,
în viitor numai acel învăţământ artistic va supravieţui – fie de
arta aplicată sau autonomă – care este capabil să înglobeze în
cea mai mare măsură aceste manifestări. Societatea noastră
bazată pe comunicaţie, răspândirea tehnologiilor digitale şi

mediilor tipărite şi digitale şi nu în ultimul rând este sensibil
la problemele sociale ale societăţii actuale. Pluralismul mediatic, diversitatea posibilităţilor tehnice sau complexitatea
societăţii actuale nu înseamnă, nu poate să însemne lipsa
de clarviziune la nivelul scopurilor şi sarcinilor. Dimpotrivă,
trebuie să însemne necesitatea formării unei atitudini creative
care îndeamnă la reflecţie critică şi clarviziune socială, atât la
nivelul studentului cât şi a profesorului”.
Stimat public,

posibilitatile oferite de internet presupun un tip de creator cu
maximă deschidere, care este familiarizat cu imaginile statice
şi dinamice, cunoaste posibilităţile de editare a imaginilor,

Expoziţia de faţă este o staţie în dublu sens.
Pe de o parte, este a treia staţie a unui şir
format din patru expoziţii. Dar mai important, este o staţie momentană în istoria catedrei noastre, metaforic spus, este o MINGE
FIXATĂ PROVIZORIC într-un joc de echipă,
joc care a început acum 10 ani.
Pauza totdeauna semnifica şi autoreflexie.
Venim de undeva şi pornim mai departe. Între timp ne autoanalizăm. Caracterul static al
mingii fixate este aparent. Energiile lucrează.
În interiorul ei se ascunde enigmatic - cu aspectele sale calculabile şi aleatorice - însuşi
viitorul.

ARTE PLASTICE
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GRAFICĂ, TEXTILE, PASTEL
de Cora FODOR
La începutul lui martie am avut plăcerea şi chiar
bucuria de a deschide cea de-a treia expoziție a artistei
Kozma Rozalia în decursul a doar câțva ani. Ea a revenit
cu un ochi proaspăt asupra unor studii mai de început de
creație, vedere care a adus alte nuanţe şi detalii subiectului
abordat. Am regăsit-o şi într-o ipostază inedită, aceea de
mânuitor al pastelurilor, în studii de culoare care surprind

diferite stări, descărcări de emoții şi captează clipa.
Dacă până acum ne-a condus paşii pe tărâmul metamorfozelor, ne-a făcut loc în interstițiile celulelor,
ne-a ridicat spiritul prin uşoare levitații deasupra prozaicului, ne-a oferit semne cu semnificații tălmăcite
în fire de urzeală, toate prinse în fire țesute sau în sofisticate construcții tridimensionale, de această dată,
artista propune ceva inedit. Ea îşi deschide larg porțile
atelierului şi ne permite să intrăm în zona de căutări,
de studiu şi de cercetare, în zona unde se prepară şi se
nasc ideile pentru viitoarele mari compoziții, oferindu-şi
spre reflecție proiectele de grafică, învelite în pensulații
meticuloase de tempera. Şi pentru a atenua o eventuală
austeritate a exercițiului grafic, mintea elaboratelor
structuri împletite născoceşte calde intervenții de firencolăcite într-o aparentă dezordine. Îmbrățişând ici-colo
suprafața plată, ca într-un cocon protectiv, ele veghează
la germinarea şi plăsmuirea lucrării ulterioare. Aceste fire
aparent banale, stau parcă în expectativa „descâlcirii”
lor, a mult aşteptatului moment al jocului, urmându-şi
cu febrilitate destinul prin trama de urzeală sau prin cea
metalică odată inserate în viitoare construcții țesute sau
„clădite”.
Pe scurt: grafică textilă, preludiul lucrărilor țesute.

www.ecartionline.info

Totodată aceste lucrări, sunt scurte aduceri aminteRemember-uri, ca nişte flesh-uri ale memoriei. Ele au
menirea de a ne sustrage timpului real, de a ne sui pe
şaua lui şi a ne provoca la un salt imaginar în timpi trecuți
şi totuşi veşnic actuali. Mişcarea nu e doar în timpul
dilatat ci şi în spații şi civilizații diferite. Ne perindăm prin
Grecia antică, Islam şi Africa, prin ochiuri de vitralii şi ogive
gotice, pe urmele Ardealului lui Bethlen, printre ființe
stranii scăpate din pânzele lui Joan Miró sau în faldurile
mozaicate în culorile lui Klimt, pentru a plonja în drama
sacrificiului Guernicăi lui Picasso. Sunt în fapt propriile
interpretări ale unor semne, elemente şi simboluri, artista
conferindu-le o altă înțelegere, o altă dimensiune prin
percepția personală. Ideile nasc idei. Ele apar ca necesitate şi ca rezultat al muncii şi al observațiilor, al concepției
sale despre formă.
Însuşirea meşteşugului ca formă de calificată
profesionalitate, la un nivel de ştiință şi înțelegere a
determinat-o pe artistă să consume mult timp pentru
studii şi informare. Sunt cercetări asupra culorii, preocupări îndelungi asupra semanticii formelor, asupra
unor structuri, tehnici şi discipline diferite. Culoarea

este pentru artistă prilej de meditație, de exercițiu şi de
mulțumire. Se adaugă culoarea ca mesaj. Iată explicația
pastelurilor neaşteptate. Aşa cum mărturiseşte, a regăsit
în culoare nu doar lumina, acorduri şi armonii grave ori
incandescente ci şi o anumită stare sufletească. Culoarea
strălucitoare sau alteori cea gravă, supusă rigorii, e
născută dintr-o bucurie a spiritului, din spontaneitatea
momentului. Apoi, linia şi expresivitatea ei, produs al
activității de abstractizare a minții, curbă sau dreaptă,
închisă, deschisă, oblică sau verticală, ruptă sau sinuoasă
descriind trasee, ritmuri şi texturi, desene expresive şi
concise. Este o luptă, nu cu uşoare eforturi, pentru a le
integra într-un tot organic, într-o lume de raporturi şi
echilibrări, într-o lume de seninătate meditativă. Artista
decantează, reluând adesea temele, până izbuteşte să
integreze subiectul, elementele care compun suprafața
într-o viziune unitară şi organică, cu o mare bogăție de

mijloace.
Prin reluare, elementele de la care porneşte devin
forme şi ritmuri şi se echilibrează în dialogul lor cu golurile,
cu spațiul, pentru a crea o lume în sine, care, deşi pornită
de la natură (umană sau vegetală), să se constituie într-o
nouă realitate, realitatea firii, a înțelegerii şi a propriului
temperament.
Nimic explicit, doar reperele codului de citire. Astfel,
ca într-un caleidoscop se derulează şi se oferă spre
decriptare:
Triptic- Ruine – oferă o imagine spartă în cioburi, prin
care se întrezăreşte ceea ce-a fost odată cultura clasică
grecească: capiteluri, volute, vase ceramice, coloane şi
caneluri, un cap rămas dintr-un cal coborât de pe frontonul
unui templu, o veche piatră odată maiestuoasă, acum cu
inscripția ciuntită. Structurile se suprapun într-un joc de
închis-deschis, roşu, negru, griuri calde, stinse atingeri de
violet şi galben, liniile negre încadrează fragmente şi totul
se coagulează în sofisticate contexturi pregătite pentru a
fi țesute. Ca un ghem deşirat, împrăştiate, firele timpului
se infiltrează, invadează şi devorează lucrurile.
Materializată apoi din fire metalice, frumoasă broderie
tridimensională, acum în stadiul incipient de schiță a unui
Icar modern.
Clipiri islamice şi gândul zboară spre lumi exotice. Te
aşază protector sub înaltul unei cupole de moschee, te
lasă să deschizi ochii: puternicul decorativ te copleşeşte
cu rafinate forme geometrizate, repetate ritmic şi semne
caligrafiate prinzându-se în dansul arabescurilor, ca într-o
scriitură sacră. Muezinul îşi cântă rugăciunea.
Firul timpului se deapănă şi ne dezvăluie Semne
gotice permițând intrarea în traforurile ogivelor.
Ca un omagiu adus lui Picasso- Remember- se
dezlănțuie într-o adevărată demonstrație de virtuozitate
grafică. Alb-negru. Linia descrie cu nervozitate şi tensiune
rămăşițele unui dezastru. Mâinile sfârtecate se ridică
într-un gest de revoltă. Fulgerătoare, petele de roşu
avertizează că dezastrul a fost unul real, nu doar o bine
concepută construcție grafică cu aluzie la Guernica.
Caleidoscopul relevă mai departe lucrările: Linia
destinului, Sunete din adâncuri, Iluzie din Grecia
antică, Dosarul destinului, Structură enigmatică,
Simbolul soarelui şi multe altele.
Peste toate se aştern, ca un abur mătăsos, firele textile.
E real sau doar imaginație?
Vă invit pe Dumneavoastră să hotărâți.

Călătorind printre clasicii literaturii universale www.ecartionline.info

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Muntele Vrăjit – Thomas Mann
Thomas Mann a fost unul
din cei mai cunoscuţi romancieri
germani ai secolului al XX-lea şi
laureat al Premiului Nobel Pentru Literatura pe anul 1929. Este
fratele mai mic al, de asemenea
celebrului dramaturg şi romancier, Heinrich Mann. Atitudinea
sa antinazistă îl va obliga să

părăsească Germania şi să se
stabilească în Elveţia, iar apoi
în America. După război, se va
reîntoarce în Elveţia unde va şi
muri la vârsta de 80 de ani.
Romanul Munele Vrăjit al lui
Thomas Mann este o carte mare,
la propriu şi la figurat. Bogată-n
dialoguri, cu descrieri generoase şi termeni savanţi, cartea
aceasta are o anumită lentoare
în acţiune. Pentru cei neiniţiaţi
în ale lecturii sau pentru cei fără

răbdare, citirea acestei cărţi ar
putea fi o corvoadă. Această
operă literară a lui Thomas
Mann, reuşeşte să te absoarbă în
lectură, să te îndemne să citeşti
cu plăcere descrierile acelea atât
de abundente, te determină să ai
răbdare să aştepţi personajele să
termine ce au ele de povestit în
dorinţa de a afla ce se va întâmpla mai departe, după dialogul
lor oarecum excesiv.
Hans Castorp, eroul romanu-
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lui, trebuie să se achite de o datorie. Trebuie să-şi viziteze unchiul,
pe Joachim Ziemssen, bolnav de
tuberculoză, la sanatoriul Berghof, unde îşi propune să stea
doar trei săptămâni. Numai că
planurile nu ies întotdeauna aşa
cum sunt gândite. Descoperind
că suferă de ftizie, Hans va deveni din vizitator, pacient. Chiar
dacă la început nu acceptă ipostaza de pacient şi duce dorul
vieţii de “jos”, de la şes, încet, dar
sigur, se adaptează, sanatoriul

devenind locul în care timpul are
o doză mitică, transformându-se
în eternitate. Hans renunţând
mai târziu la ceas şi calendar,
considerându-le total inutile
în acest loc. Toate acestea dau
naştere unei stări de spirit unice
şi unui simţ mult mai dezvoltat
de a decripta lumea în înţelesuri
mai mult decât profunde.
Nu ascund că este o carte
grea, dar în aceeaşi măsură
fascinantă. Merită s-o citeşti.

ÎN UMBRA THALIEI
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Teatrologii
Ciudată mixtură între ingenuitate şi maturitate (conferită şi de profesia de bază a unora) în alchimia studenţilor
teatrologi ai Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş. Pentru
unii, ar putea semnifica un al doilea drum, o nouă şansă
de reconfigurare a destinului profesional. Şansă, da, fără
garanţia că ţinta finală le va fi Thalia. Posibilă şi coabitarea profesională; în definitiv, cumulul de job-uri nu le mai
este străin nici românilor. Deocamdată, învaţă „jobul” de
constructor din umbră al spectacolului teatral, fără frustrarea anonimatului, a prezenţei în culise şi nu în lumina
reflectoarelor – ipostază rezervată actorului, catalizator de
aplauze (mai rar, huiduieli), dar şi marionetă în mâna regizorului.
Aşadar, nu va fi actor, dar actant, teatrologul de mîine,
distribuit în rol benefic Thaliei, nu demolator de orgolii. Nu

va juca, dar îi va ajuta pe alţii să joace, să-şi potenţeze harul.
Sine-qua-non, nu în crearea, cât în re-crearea , prin expertiză şi profesionalism, a spectacolului teatral, cunoscător şi
susţinător al fenomenului cultural autentic şi agent intransigent în combaterea contrafacerii, a kitschului.
Nestrăini nici de presă viitorii teatrologi. Curricula
universitară este generoasă şi în componenta mediatică.
Cât despre prestaţia lor concretă pe acest palier, nu scapă
de capcana spectacularului; nu este uşor să-i rezişti, să te

De ce teatrologie?
Aş îndrăzni să pornesc de la întrebarea care, mie şi colegilor mei, ni se
pune cel mai des: „ei, şi când te vedem jucând?” Măguliţi pentru câteva secunde, bâjbâim ceva de genul „noi, cu teoria, adică…” „Da, da, am înţeles”
ni se replică, „să mă chemi când te văd pe scenă”. Într-un fel, înţelegi de ce
se întâmplă aşa: deseori întrebarea publicului pregătit pentru spectacol
este „cine joacă?”, puţini vor întreba cine a regizat spectacolul, cine a făcut
scenografia, muzica ori luminile. Destul de rar vei auzi întrebări legate de
identitatea autorului piesei. Spectacolul de teatru continuă să fie privit de
multă lume exclusiv ca un spectacol de divertisment. E o joacă. Şi atunci,
ce nevoie ar mai fi de un personaj (care nu e pe scenă!) ce se preocupă de
istoria, teoria, estetica sau critica spectacolului de teatru. Adică, unul ca
acesta ne poate strica cheful de joacă! Cât de serios sau cât de superficial
se raportează spectatorul la spectacolul de teatru, depinde în cea mai
mare măsură de comunicarea ce se naşte între el şi ceea ce se întâmplă
pe scenă. Fie că va sta lipit de scaun (copleşit de spectacol), fie că se va
fâţâi tot timpul (plictisit sau neliniştit), spectatorul se va afla într-o relaţie
de comunicare cu scena. Dar cine sunt cei care comunică prin teatru?
Cu siguranţă Actorul (în mod direct), Autorul dramatic şi Regizorul. Dar
li se adaugă, cu rol din ce în ce mai important, Scenograful, Coregraful,
Compozitorul, Light/Sound-Designerul. Iată, deci, câţi artişti îşi aşează în
comun talentul pentru a comunica prin teatru. Mai există apoi Regizorul
tehnic, Sufleurul, Maşiniştii, şi ei rotiţe în această comunicare. Lipseşte din
această enumerare Teatrologul. Şi nici nu miră pe nimeni această lipsă.
El nu „joacă”, nu pune - în concret - mâna pe nimic. Totuşi, ce legătură
are cu teatrul, că doar nu degeaba numele său îşi are originea în acest
termen? Dacă actul de comunicare al spectacolului nu se termină odată
cu căderea cortinei, acceptând că memoria spectatorului îl menţine în
planul reflecţiei, atunci este posibil ca teatrologul să devină şi el actant.
Pentru că va putea comunica el însuşi - direct - cu acelaşi public. Părerile
argumentate ale teatrologului ar putea fi privite ca o prelungire a
spectacolului, o a treia parte. Spectatorul ar putea să-şi regăsească (în
cronica citită) propriile observaţii, descoperirile personale. Nu e vorba
deci de o „luminare” a spectatorului, ci poate constitui, mai curând, o
şansă pentru acesta de a-şi „rediscuta” lumea oferită de scenă. Apropo
de discuţii, deseori acestea se organizează cu publicul imediat după
spectacol, discuţii la care participă actorii, regizorul sau chiar autorul.
Teatrologul ar putea fi - cel puţin - moderatorul unor astfel de întâlniri.
Este posibil însă ca teatrologul să şi „joace”.
În spaţiul teatral german şi în cel maghiar, în producţia unui spectacol
este implicat - având un rol bine determinat - şi dramaturgul. El nu
trebuie - aici - confundat cu autorul dramatic (cu autorul piesei de teatru).
În sens german, dramaturgul se află mereu lângă regizor, participând la
crearea versiunii scenice a unui text dramatic, asistând la toate repetiţiile,
documentându-se în legătură cu textul/personajele/contextul piesei. El
poate fi un ochi critic, constructiv pe parcursul creării spectacolului, un
partener de dialog al regizorului şi al actorilor. Prezenţa teatrologului ca
„dramaturg în sens german” începe să fie privită şi în România ultimilor
ani ca o componentă importantă a realizării spectacolului de teatru.
Aşadar, de ce teatrologie? Ca să nu credeţi că sunt singurul care neavând altă treabă - îşi pune această întrebare, vă mai pot spune că,
în perioada 22-24 noiembrie 2013, a avut loc la Sf. Gheorghe (jud.
Covasna) „Prima întâlnire a tinerilor teatrologi din România”. Ideea
aparţine dramaturgului Radu Macrinici şi gazda întâlnirii a fost Teatrul
„Andrei Mureşanu” împreună cu domnul director Dan Ţopa. Studenţii (ei,
bine toţi suntem tineri!) teatrologi din Cluj, Tîrgu-Mureş, Sibiu, Bucureşti
şi Iaşi şi-au pus, timp de trei zile, aceleaşi întrebări: „ce facem?”, „ce vom
face?”, „cine suntem?”, „cine vom fi?”. Sper că nu am reuşit să răspundem
la toate, astfel încât a doua întâlnire să se impună ca o necesitate. Apoi,
voi reveni cu noutăţi despre teatrologie. A! De ce teatrologie? Pentru că,
dacă iubeşti teatrul, ce poate fi mai important şi mai frumos decât să faci
tot posibilul să-l cunoşti cât mai intim!

Daniel Oltean,

împotriveşti într-o lume sclavă spectacolului, cu apetit amplificat paroxistic de Media („Lumea întreagă e o scenă şi
toţi oamenii sunt actori” – Shakespeare, Cum vă place).
Compromisul odată acceptat, esenţială devine zona de cantonare, „locaţia” spectacularului: înălţimile umane însorite,
sau abisurile sumbre ale subumanului.
Repetăm, prin aportul lor, spectacolul – fie cel teatral, fie
spectacolul... mundi -, poate deveni specta-cool!

Prof. Dr. Mihai Suciu,

O POSIBILĂ TEMĂ DRAMATICĂ

OMUL-FACTURĂ
Dacă aș avea un minim exerciţiu dramaturgic
in spate ( n-am scris o scenetă în viața mea)
aș compune un monolog, o monodramă, o
comedie neagră, ceva care să aibe in centrul ei
pe omul zilelor noastre, omul-factură. Datorită
examenelor, mai trec uneori prin Renaştere și
realizez că idealul omului universal al epocii de
atunci a coborât în condiţia omului-factură de
astăzi. Cum arată scenic un om-factură? Simplu.
Ca o factură. Fiindcă tot plătind la facturi, tot
înghițind facturi, ajunge el însuși o factură.
Și factura nu se mai lasă demult păcălită, ca
fonciirea lui Moromete. Ci te asimilează , te
înghite si te digeră. Factura aia crește ca un
monstru în stomacul tău si-ți modifică forma,
instinctele,.. Până și-n patul în care te culci tot
mai rar cu nevasta, factura se strecoară perfidă
ca şarpele biblic. Şarpele cunoaşterii profitului.
Dar sa numărăm:
- factura la energia electrică;
- factura la gaze:
- factura la întreținere;
- factura la alb si factura la negru la sănătate;

- factura la telefon;
- factura la Poliție( ați socotit câte amenzi ați
plătit intr-un an?);
- factura la Biserică;
- factura la Bancă ( comisioane, dobânzi,
penalitați);
-factura la notar, factura la primar, factura
la avocat, factura la mort, factura la gropar,
la instalator, la popă, la parcare, la circulaţia
pe autostradă, la naştere, la moştenire, la
dezmoștenire;
- factura Statului = Impozitul;
- factura pe factură;
- factura pe factura facturii;
- factura pe vicii, factura pe virtuți;
Și tot așa. Dacă mă întrebați ce vă rămâne din
viața mea viata simplă, voi fi obligat să răspund cu
onestitate: un lung șir de facturi. Poate ca uneori,
fără sa-mi dau seama, m-arn trezit dimineaţa, ca
personajul Gregor Samsa, într-un coşmar: eram
doar un dreptunghi de hârtie imprimat cu un
cod de bare si nişte cifre.

- factura la radio, tv, cablu, internet;

Ion Potolea

DESCULȚ ÎN PARC - Neil Simon
Poate ai tendinţa să îţi scoţi pantofii... Şi să fugi pe scări cinci etaje - sau șase? - Pentru a ajunge cu
sufletul la gură la producția Teatrului Studio Tîrgu-Mureş Desculţ în parc de Neil Simon (data premierei: 11
decembrie 2013).
Într-un apartament ale cărui deficiențe pot fi trecute cu vederea doar de fervoarea proaspetei căsătorii
( scenografie realizată de Mihai Florea - student-scenograf în anul III la Universitatea de Arte Teatrale TîrguMureş), colţişorul aşa-numit bucătărie și liniile unghiulare ale micului apartament la mansardă - minus o
gaură în tavan - permite personalităților lui Corie și Paul Bratter să se desfăşoare şi să se cunoască precum
sunt. Scenograful foloseşte în decor culori care predominau în anii 60: portocaliu aprins, catifea și pereţii
de culoare galben-verzui. Un tablou, o oglindă şi o floare de apartament ajută încăperea să arate că este
locuită.
Este un loc drăguţ, în cazul în care supraviețuieşti urcatului scărilor pentru a ajunge acolo. Pentru
activa Corie Bratter (interpretată cu o naivitate sinceră de Emilia Banciu) și sensibilitatea ei, tot ce contează
este această casă - casa ei și a soţului ei, purtătorul de cravată Paul Bratter (jucat de Claudiu Banciu). Sunt
căsătoriţi de şase zile - șase zile în luna de miere - și acum începe viața lor reală, complicată de un instalator
de telefoane cu bun simț (Ionuț Ghinea), care aduce unele inserţii de înțelepciune în atmosfera de cu capulîn-nori a cuplului; de flirturile vecinului de la etaj, Victor Velasco (interpretat de Mircea-Marius Gligor),
precum și de isteria restrânsă a mamei lui Corie, dna Banks (un aer sofisticat oferit în interpretarea Mădălinei
Grigoroiu).
Piesa lui Neil Simon prezintă naivitatea incredibilă din primele zile ale căsătoriei. După cum menţionează
Corie: “șase zile nu fac o săptămână.” Cuplul este capabil să pună frumos în scenă această lipsă de experiență,
printr-o interacțiune a personalităţilor, care devine din ce în ce mai aprinsă - dar nu excesiv. Și ce se întâmplă
atunci când ceața de basm se ridică și apar norii de furtună în scenă? Ei bine, aşa cum gaura din tavan îi face
să experimenteze pe viu vremea de afară, la fel şi Corie și Paul vor proba fronturile nesigure ale realității,
ajungând totuşi să se împace cu unele egocentricităţi inerente din personalităţile lor. Până să ajungă acolo,
însă, există nişte kimchee, o excursie în Staten Island, o măsură bună de băutură și, pentru doamna Banks,
pastile roz pentru ceea ce te doare – cu cât mai multe, cu atât mai bine.
Costumaţia simplă, normală, contribuie la descoperirea caracterelor. Paul este tot timpul aranjat, atât
mental cât și fizic. Ţinuta lui Victor Velasco, cu pălăria safari și costumul ponosit, arată plăcerea lui pentru
aventură, fie realizată prin flirturile îndrăznețe cu Corie sau traseul său neconvențional spre apartamentul
lui, prin fereastra de la dormitorul celor din familia Bratter.
Piesa în regia Danei Lemnaru a construit un moment drăguţ, asezonat cu râsete, puţină aventură și un
vânt rău, care suflă prin tavan.
Desculţ în parc este o piesă clasică, cu un spirit bun și, pur și simplu, un mod încântător de a încheia o
seară.

Emi Ostace

ÎN UMBRA THALIEI

www.litart.ro

„Actoria, un mod de viaţă”
Interviu cu Luminiţa Muscan
- După atâţia ani de muncă în lumea teatrului,
cum aţi defini actoria?
- Literar? Modalitatea de a comunica. Actoria este un
ansamblu, este un tot; este legătura în sine a acestui
tot, o legătură de simbioză.
- Aţi interpretat diferite roluri. Ce v-a determinat
să renunţaţi la actorie?
- Eu nu am renunţat. Actoria este un „contract” pe
viaţă. Te naşti cu el şi îl iei cu tine. Totul se reduce la un
simplu lucru: dăruire.
- Cum aţi creiona portretul actorului model?
- Complexitate, Lumină, Dăruire.
- Ce tip de teatru aţi prefera să vedeţi?
- Cu totul şi cu totul un alt fel de teatru. De definit în
cuvinte, mi-e greu, pentru că e un teatru de imagine,
de sunet, de lumină, de mişcare, de esenţă de cuvânt.
Un teatru de la care publicul să-şi poată încărca
bateriile sufleteşti.
- Ce aţi învăţat profesând actoria?
- Am învăţat să trăiesc. Actoria este un mod de viaţă.
- Unde căutaţi inspiraţia când construiţi un rol?
- În observare, în sentimentele şi trăirile personajului,
în muzica lui.
- Cine credeţi că ar trebui să înveţe şi să practice

actoria?
- Cei capabili să dăruiască şi, în acelaşi timp, să
primească.
- Simte un om că e înzestrat pentru actorie?
- Da, fără îndoială.
- Rememoraţi o întâmplare legată de teatru.
- Se întâmpla la Teatrul de Stat din Oradea, când eram
elevă în ultimul an de liceu şi ştiam că nu vreau altceva
decât teatru. Am fost corp-ansamblu (figuraţie) în
spectacolul lui Alexandru Darie „Amadeus”. Am rămas
singură, nu aveam niciun partener, încât cu simpla
mea prezenţă trebuia să îmi fac intrarea într-o sală
de bal. După ce mi-am făcut această intrare, domnul
Darie a apreciat ca fiind intrarea mea în teatru. Mi-aduc
şi acum aminte de mirosul de teatru de acolo.
- Vă vedeţi practicând o altă profesie?
- Nu.
- Care este viziunea dumneavoastră asupra
lumii teatrale actuale?
- Sincer? Şi-a pierdut scopul şi sacralitatea.
- Un sfat pentru tinerii actori.
- Să aibă curaj şi încredere.

A consemnat Denisa Petruş

Cronică de teatru:

“Scaunele “ după Eugen Ionesco
Nu prea ne gândim la anii
de bătrâneţe când suntem copii.
Nici chiar în adolescenţă. Dar mai
tarziu, încetul cu încetul, acceptăm
cursul vieţii şi constatăm că,
foarte probabil, vom fi şi noi
bătrâni cândva. Desigur, mai e
muuult până atunci. Unii cred că
nici măcar nu vor mai apuca anii
aceia.
Unii mai visători, fetele
îndeosebi, atunci când văd pe
stradă un cuplu de vârstnici, îşi
închipuie că peste ani şi ani şi ei se
vor plimba la braţ cu iubirea vieţii,
iubire cu care au împărtăşit şi bune
şi rele, au trecut peste obstacolele
vieţii, au înfruntat poate sărăcia
şi boala nemiloasă. Desigur,
copiii lor sunt realizaţi profesional
(au studiat cel puţin într-o ţară
occidentală), le-au dăruit nepoţi
extraordinari, pe care ei i-au îngrijit
cu drag şi, bineînteles, îi caută cel
puţin o dată pe săptămână.
În cadrul mini-stagiunii de
coregrafie organizată de Universitatea de Arte din Târgu-Mureş,
am văzut un alt scenariu al bătrâneţii, scenariul acela la care nu
ne place să ne gândim niciodată.

Coregraful Pal Aliza a pus în
scenă „Scaunele “ după E. Ionesco.
Două paturi, o uşă, un mic
acvariu cu un peştişor, o cutiuţă cu
pastile la care nu se poate ajunge
fără ajutor şi multe, multe iluzii.
Trei personaje: 2 bătrâni de 95
şi 94 de ani, soţ şi soţie iar spre
final o asistentă medicală - „soluţia
salvatoare” a celor doi bătrânei.
Poate m-am exprimat greşit, poate trebuia să spun 3 personaje
vizibile şi multe altele imaginare,
întrucât cei doi bătrânei îşi trăiesc
viaţa monotonă, încărcată de
tabieturi lipsite de satisfacţie,
visând cu ochii deschişi la musafirii
care le trec pragul, musafiri care se
lasă asteptaţi, dar în locul cărora ei
primesc în casa lor scaune goale,
multe scaune goale, reprezentând
dorinţe neîmplinite. Spre finalul
spectacolului, scena se umple
cu o mulţime de frustrări adunate
de-a lungul vieţii. Cei doi bătrânei
visează zilnic la cutiuţa cu pastile
din vitrina de sticlă, sticluţa la care
nu pot ajunge, dar care pentru ei
reprezintă salvarea, uşa prin care
pot evada din aceasta viaţă. Întrun final, le trece pragul o asistentă

medicală, cea care le „ deschide
uşa” spre evadare, uşurându-le
accesul la cutiuţa cu pastile. Îşi
impart pastilele frăşeşte, pastiluţă
cu pastiluţă până când golesc
cutia şi îşi întâmpiăa eternitatea
împreună. Trist este că asistenta
medicală le trece din nou pragul, se
îngrijorează de starea peştişorului
pe care îl ingrijeşte, însă pe cei doi
bătrânei deja trecuţi în nefiinţă nici
măcar nu îi observă. Aşa e, pentru
toţi ceilalţi viaţa merge înainte, la
urma urmei, au fost doar două
destine neînsemnate…
Recunosc, a fost primul
spectacol nonverbal la care am
asistat dar, emoţia pe care mi-au
transmis-o cei trei dansatori din
anul terminal a fost cât se poate de
reală. Desigur, şi paleta muzicală
a avut un rol foarte important,
aşa cum şi era de aşteptat într-un
spectacol de coregrafie. Dar eu
una am rămas cu un gând: să-mi
trăiesc viaţa atât de frumos încât la
sfârşitul ei să nu regret nimic, vreau
să văd că am lăsat ceva î n urma
mea. Poate e un gând naiv, dar
alternativa mă întristează groaznic.

Ioana Căluşer

Tinerii de astăzi, sau generația lui deși
Deși au cele mai scumpe telefoane mobile și se fotografiază frecvent pentru rețelele de socializare, se simt
timorați de camerele de supraveghere de la Bacalaureat și pică examenul. Deși pică examenul, nu se sfiesc să îți
ofere un zâmbet larg în timp ce se gândesc cum se vor scoate la următoarea sesiune sau cum vor câștiga bani din
niște combinații ori drumuri prin vestul Europei.
Deși abia ieșiți de pe băncile școlii, purtând haine de firmă și coșuri, sparg parolele celor mai sigure servere
de la NASA sau Microsoft, doar pentru că pot.
Deși sunt arătați cu degetul de bătrânii din bloc pentru că dau muzica tare și nu salută vecinii în lift, tinerii din
ziua de astăzi nu au turnat la Securitate și nu se plâng că statul nu face ceva pentru ei.
Deși preferă să socializeze pe Facebook, vorbesc engleza mai bine decât majoritatea cunoscuților familiei
lor și pot ieși în stradă să protestesteze când văd pe ce mâini mânjite a fost lăsată țara de părinții și bunicii lor.
Deși nu au cultură generală că n-au făcut școala temeinică de timpuri, tinerii din ziua de astăzi găsesc
informațiile rapid și, cu puțin efort, pot afla și de Carol al II-lea și de Iphone 5. Se informează superficial,
discontinuu, dar cu siguranță extrem de rapid, din mai mult surse și foarte specific epocii în care trăim.
Deși stau pe banii părinților și, spre deosebire de alții, nu s-au dus la cules de porumb puși de organizația de
pionieri și de tovarășa dirigintă, tinerii din ziua de astăzi sunt membri ai ONG-urilor, se implică social și ajung să
curățe PET-uri lăsate în urma zilei de 1 mai de brațele vânjoase ale oamenilor muncii.
Extremiști din necunoaștere sau toleranți și cosmopoliți, olimpici ori agramați, culți sau doar șmecheri, atuul
lor este că încă nu le-a trecut vremea și nu au schimbat propriul potențial cu clișeul pe vremea mea..

Denisa Badea, masterand, anul II
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Procesul Verbal
Seria PNCT nr.TRIPLU
Despre spectacol, Agentul constatator Banu Octavian din serviciul
teatrologie (UAT) a întocmit Procesul Verbal Seria PNCT nr.TRIPLU
Dl/Dna Bogdan Georgescu în ziua de : 01.10.2013 a săvârşit
următoarele:
1. Nu a folosit material cunoscut organului consumator de teatru
clasic – el a folosit un text original, adică era scris de el.
2. Nu a folosit scena mare, spectacolul fiind jucat în Sala Parking care
are nişte coloane şi nu este în stil italian.
3. Este o co-producţie a Teatrului Naţional din Târgu-Mureş şi
ColectivA cu finanţare de la A.F.C.N.
4. Ca regizor Bogdan Georgescu recunoaşte, dar mai implică şi pe
numiţii Irina Gâdiuţă (poreclită scenografa), Olga Macrinici, Sever
Andrei, Jancso Levente, Kászoni Attila, Stelian Chiţacu, Dana
Arţuche cunoscuţi ca asistentul, sondizaignerii, laightdizainarul,
tehnicul şi sufluarea.
5. Deoarece sunt agent constatator aş vrea să spun că punerea în scene
creează pe alocuri confuzie (nu o consider neapărat o problemă de
scenografie; base-jump-ul printre cam prea multe scene este destul de
dificil iar actorii joacă mai multe roluri)
6. Deşi personajele sunt conturate intuitiv, personal, mi-am pus
întrebări de genul:
Câţi taximetrişti sunt dacă adunăm şi profesoara?
7. Textul e bun; carnea de cal mort aruncată în lac nu mai e bună.
8. Pentru mai multe detalii rog organele abilitate sau interesate să se
deplaseze la faţa locului.
Subiectul faptei:
În 2012 se întâmpla o tragedie pe lacul Tarniţa. Acesta este probabil
„punctul” de plecare al textului lui Bogdan Georgescu. De precizat
că rezultatul final aparţine totuşi ficţiunii; piesa,la fel ca şi cazul real,
face trimitere la cadrul socio-economic al unui oraş din România. O
relaţie măcinată de neînţelegere, de presiunea creşterii copiilor în lipsa
banilor şi a reîmpăcării cu soţia(manipulată într-o măsură deductibilă
de către mama ei) va duce la o dramă. Pe focul consumului interior
al acestui nefericit tată cu două slujbe, fiecare instituţie sau personaj
întâlnit în spectacol vine să mai toarne nişte benzină. Pe rând, banca,
medicul stomatolog, şcoala la care învaţă unul dintre copii, soţia,
soacra, angajatorii au câte ceva de luat, de condiţionat, de respectat.
Momentele de cotidian banal ale piesei nu reuşesc să minimalizeaze
imaginea tatălui care îşi duce copilul bolnav de mână; deşi cu toţii
aşteptăm o detensionare morală din partea celorlalte personaje, finalul
se conturează implacabil: personajul principal decide să-şi pună capăt
zilelor, împreună cu doi dintre copiii săi. Tragediei secolului XXI i se
creează rapid un eşafodaj susţinut de fenomenul media şi de efemerul
bârfei. Parcă totul are un iz comercial. Oamenii din jur sunt afectaţi?
Nu! Viaţa lor va merge înainte,dar vor povesti ceva mai mult despre
drama din oraşul lor decât despre (de exemplu) Medeea. Pentru că
avem de-a face cu un taximetrist care şi-a omorât copii. Iar cealaltă
poveste este o chestiune de care nu prea a auzit nimeni, a fost demult
şi nu s-a dat la televizor. Şi poate mâine poate ne taie salariu. La toţi.
(personal mi-am dorit ca bieţii copii să fie salvaţi de un inginer clujean
excentric care experimenta în momentul acela un submarin construit
dintr-un Oltcit. Da’ asta-i prea de Bollywood).
Actori folosiţi la reconstituire: Ion Vântu, Katalin Berekmèri, Elena
Purea, Mihaela Mihai, Csaba Ciugulitu, Andrei Chiran. Ei sunt printre
cei mai buni din secţie. De aceea colectivul nostru ţine să felicite
brigada artistică.

Octavian Banu

Între oglinzi paralele

Tinerii furioşi ai României secolului
XXI privesc înapoi cu mânie către
elevul Dima şi „se bat” cu gaşca din
Cişmigiu
Am rămas eternul adolescent miop şi mi-am permis să continui
să mă mir şi să-mi pun câteva întrebări: „Problemele adolescenţilor”!
Care? Problemele Bac-ului nostru „cel de toate zilele”? Rolul Ministerului
Educaţiei? Rolul familiei? Familia monoparentelă (la vremuri noi, vorbe
noi!)? Spectacole pentru adolescenţi? Cine le scrie? „Romgleza” pe
înţelesul tuturor? Apartenenţa la un grup? Rolul „grupului” în formarea
personalităţii? Mai merită România o şansă? Nu întrebaţi ce face
România pentru voi, ci ce faceţi voi pentru România! Mass-media şi
falsele modele? Comunicare IT de dragul comunicării? Singurătatea
în faţa „calculatorului de cursă lungă”? „Second life” sau dedublarea
fricii? Cine nu e pe Facebook nu există, dar cine e pe Facebook există
cu adevărat? Viaţa ca un tabloid? Shpaga la adolescenţi e examen de
maturitate? Copil fiind... bodegi cutreieram? „Olimpicii” paşoptişti se
întorceau în ţară! Valorile materiale versus valorile morale! Tbk Raluk = Te
iubesc Raluca? Să prescurtăm şi viitorul?
După atâtea întrebări am pus şi... trei semne de exclamare.

Aurel Mitran, masterand, anul II
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Ecouri tardive ale liricii lui Octavian Platforma prieteniei
Goga în revista Gândirea
Târgu-Mureș, 1989
Creaţia poetică a lui Octavian Goga (1881-1938)
a avut o evoluţie oarecum singulară în istoria liricii
româneşti. Afirmat într-o perioadă în care dominante
erau epigonismul eminescian, idilismul sămănătorist
şi poezia puternic introvertită a simboliştilor, poetul
din Răşinarii Sibiului va aduce o notă aparte, profund
individualizatoare prin forţa, prin mesianismul şi prin
virulenţa verbului poetic şi ale trăirilor exprimate în
stihurile sale. Aceste caracteristici se desprind mai
întâi din versurile cuprinse în volumul de debut, din
1905, Poesii, mai apoi din volumele Ne cheamă
pământul (1909), Din umbra zidurilor (1913) şi
Cântece fără ţară (1916).
Din poezia lui se degajă „un aer de grandoare şi
de tristeţe” (Ion Dodu Bălan); versurile sale exprimă
„un inefabil de origine metafizică, o jale nemotivată,
de popor străvechi, îmbătrânit în experienţa
crudă a vieţii...”(G. Călinescu); totodată, însă, în
creaţiile sale impresionează „tonul de o violenţă
incendiară, notele mesianice, prevestind <<vremuri
răzbunătoare >>” (Valeriu Râpeanu). Sunt numai
câteva aprecieri ale criticii literare care încearcă să
surprindă şi să definească esenţele poeziei celui care
a fost cântăreţul „pătimirii noastre”. Satul, cu figurile
sale emblematice, prezentate solemn şi hieratic,
într-un limbaj de sorginte arhaică şi bisericească,
dezvăluirea nedreptăţilor seculare, sociale, dar mai
ales naţionale, l-au impus pe Octavian Goga drept
un apostol al neamului şi vocea emblematică a
„durerilor poporului său”, devenind un simbol al
luptei pentru emancipare, după cum observa Sextil
Puşcariu în volumul Cinci ani de mişcare literară
(1902-1906). Însă tocmai aici se găsea şi pericolul care
pândea împlinirea sa ca poet. Creator monocord, cu o
gamă tematică restrânsă, după înfăptuirea idealului
national a intrat într-un con de umbră, iar aceasta şi
pentru că formulele literare devin altele în perioada
interbelică şi aşteptările publicului iubitor de poezie
cunosc o schimbare notabilă. Mai mult, tăvălugul
vieţii politice îl va îndepărta pe Octavian Goga tot
mai mult de la masa de scris, astfel încât o selecţie din
producţia literară a ultimelor două decenii de viaţă va
fi publicată doar postum, la Editura Fundaţiilor Regale,
în 1939, sub titlul Din larg – poeme postume, un
testament literar din care răzbate conştiinţa misiunii
publice urmărite cu ardoare, dar şi amărăciunea unei
vieţi atinse de eşecuri personale.
Prin tenta accentuat naţionalistă, opera sa poetică se apropie de direcţia literară şi ideologică de
la revista „Gândirea”. Totuşi, legăturile lui Octavian
Goga cu cu cercul cultural gândirist au fost firave,
iar relaţiile personale cu Nichifor Crainic au devenit
de-a dreptul reci în timpul scurtei guvernări A.C.
Cuza – O. Goga, care va pregăti – în fapt – instaurarea
dictaturii regale a lui Carol al II-lea.
În ciuda acestui fapt, în numărul din luna martie
1939 al revistei „Gândirea”, (Anul XVIII, Nr. 3, p.
167-168), sub titlul Postumele lui Octavian Goga,
ideologul revistei îi consacră recent apărutului
volum o recenzie, care este totdeodată şi o dreaptă
şi meritorie evocare a poetului trecut în eternitatea
artei poetice româneşti doar cu zece luni mai înainte.
Reproducem în continuare cele mai importante
pasaje ale acestui articol.
,,A murit năpraznic, fără să fi ajuns să ne
împăcăm creştineşte după cât venin ni se vărsase
în inimi pe nedrept. Şi totuşi, mi se pare atât de
nefiresc şi atât de straniu să scriu: Postumele
lui Octavian Goga. Aşa cum ai scrie: postumele
lui Eminescu, adică ale unui poet care a trăit şi
a murit. Ale unui om, pe care n’ai să-l mai vezi
niciodată, deşi chipul său îţi este încă viu modelat
în minte şi glasul lui îţi sună încă apropiat şi
cunoscut din clopotul imaterial al memoriei. Cel
mai trist lucru din această viaţă e să începi a lămuri
sfârşiturile fără leac în cei cari ţi-au fost aproape.
Lumină stinsă în umbră şi-n vis. Torţă întoarsă în

apa neagră, fără margini, fără fund.
Aseară am găsit pe masă noul volum: Octavian
Goga: Din Larg, poeme postume... Poate singur
cuvântul acesta postume a izbit ca o piatră în
lac, tulburându-l. Postume...glasuri de dincolo
de moarte. Toţi câţi îl ştiţi pe Octavian Goga vi-l
puteţi închipui vorbind de dincolo de moarte,
când el vorbia atât de tare de-aici, din viforul
patimilor, - cum îi plăcea să zică? Prietenul D.
Ciurezu, care a îngrijit cu câteva mari greşeli,
tipărirea – ne lămureşte într’o notiţă finală: <<Tot
ceeace este cuprins în acest volum a fost rânduit
de mintea şi de mâna lui Octavian Goga.>> E
o carte ca un testament. Octavian Goga a ţinut
să ne vorbească de dincolo de moarte ca poet,
adică aşa cuma a răsărit el dela început în gloria
acestei lumi. Poet rămăsese chiar în anii când se
străduia mai mult să fie om politic. Când lucrurile
mărunte îl copleşeau, spiritul lui se revolta şi sălta
neprevăzut în largi spărturi de azur, spre poesie,
al cărei regret îl trăia fără încetare. Rămăsese
atâta de poet, încât năvala vulcanică a strofelor
ce i-au adus pe vremuri faima revoluţionară el
o vedea vie încă în omul politic foarte prudent şi
comod, care era acum. Şi dincolo de <<câte ar fi
putut să fie>>, el ne vorbeşte din larg de ceeace a
fost şi rămâne.
Goga avea presentimentul morţii, fiindcă
vorbia foarte des de ea. Dacă e adevărat că
psihologia agoniei constă din tot ce-ai fost în
viaţă, revăzut ca’n scăpărare de fulger, Postumele
lui sunt un rezumat al tuturor coardelor pe care
a cântat în vremea gloriei. Ecouri din poesia
naţionalistă, ecouri din poesia socială, ecouri din
motivele exotice, ecouri din poesia de dragoste.
Fiecare vers din această carte sună parcă înnadins
pentru a evoca marile rezonanţe şi afinităţi de
altădată. Citind-o, întinzi mâna fără să vrei, rând
pe rând, după volumele cunoscute. E ca o trimitere
după tot sufletul rămas în poesie după ce omul a
plecat. […]
Ca poet vrea să supravieţuiască Octavian
Goga. Cele mai puternice şi mai frumoase pagini
din carte sânt închinate acestei misiuni iubite
mai presus de toate. […] (Poezia este) ,,strigare
de patimi şi vifor de primenire, cum i-a plăcut lui
Octavian Goga să se definească de numeroase
ori în strofe, în articole, în cuvântări publice şi
în confesiuni amicale. El s’a visat până la moarte
un revoluţionar, un cântăreţ revoluţionar. Şi nici
nu putea concepe altfel substanţa şi misiunea
poesiei. Şi dacă nu s-ar fi lăsat captiv în politică
pentru a sfârşi atât de timpuriu ca fost primministru, cu siguranţă s’ar fi sfârşit glorios ca poet
revoluţionar. În politică îţi trebuie alt destin ca
să n’ajungi, prin concesiunile ce te fărâmiţează
pe nesimţite, canar de colivie sau vultur de
menajerie, cum zice poetul cu amarnic dispreţ.
E o dramă, pe care el a trăit-o fără îndoială în
ultima decadă a vieţii când, poate, i-ar fi plăcut să
vadă împrejur voinţe şi braţe încarnându-i duhul
poesiei [...]
Refugiul lui era permanenta amintire a marei
misiuni poetice cu care a venit pe lume şi pe care
singur o recapitulează în cea mai frumoasă strofă
a volumului: În noaptea mea înviforată,/ Drumeţ
îndrăgostit de soare,/ Am fost o harfă spânzurată/
De-o straşină de închisoare.			
Niciun alt poet al nostru n’a îndeplinit în viaţa
acestui neam o mai fericită misiune de profet ca
Octavian Goga. A fost harfa unui Ardeal robit şi a
trăit să-i vadă biruinţa în care a crezut ca un mare
vizionar.
NICHIFOR CRAINIC”

de Angela MĂGHERUŞAN PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Atmosfera din Târgu-Mureșul
primăverii 2014 impune o aducere
aminte. O scurtă întoarcere în timp
pentru a ne aminti de noi și a evita
capcana aparențelor prezentului.
Sau pe cea a evidențelor trecutului.
Totul a început cu o mână întinsă reciproc.
Înainte de conflictul interetnic

József, Fülöp Dénes, Gálfalvi
György, Jánosházy György, Káli
Király István, Kinces Elöd, Lazăr
Lădariu, Markó Béla, Mathé Éva,
Ion Ilie Mileşan, Augustin Morar,
Cornel Moraru, Nagy Pál, Nemess
László, Ioan Pascu, Grigore
Ploeşteanu, Mihai Sin, Gheorghe
Şincan, Tökés András.

din martie 1990, de plăcuțele bilingve sau de spiritele încinse pe
tema autonomiei, au fost respectul
și recunoașterea reciprocă, puse
în pagină sub sintagma Platforma prieteniei. Se întâmpla
chiar în decembrie 1989, când
elita intelectualității române și
maghiare din Târgu Mureș, intuind probabil riscurile libertății
grăbit înțelese, s-a întâlnit pentru
a discuta sincer pe marginea relaţiilor româno-maghiare în noul
context. Rezultatul discuțiilor a
fost declarația comună numită
Platforma prieteniei,
semnată
de personalități marcante ale
culturii mureșene românești și
maghiare: Sütő András, Béres
András, Boér Ferenc, Ioan
Boitan, Borbély István, Brassai
Zoltán, Ion Calion, Radu Ceontea,
Alexandru Cistelecan, Constantin
Copotoiu, Anton Cosma, Eltetö

Documentul a fost dat comunității mureșene prin intermediul
presei locale și poate fi regăsit în
paginile ziarului Cuvântul liber din
29 decembrie 1989. Valoarea lui,
amplificată de istoria ultimelor
două decenii, este cel puțin la
fel de mare azi, ca în momentul
lansării acestui apel comun la luciditate: ,,Considerăm de primă
urgenţă ca fiecare intelectual să
militeze pentru eliminarea oricăror
urme de manifestări şovine, naţionaliste şi xenofobe, pentru
preîntâmpinarea oricăror răbufniri
de violenţă, răfuială, răzbunări individuale şi colective absurde, a
urii, revenindu-ne datoria morală
de a plivi fiecare buruienile din
grădina proprie.” 1
1. Platforma prieteniei de la TârguMureş, în Cuvântul liber, Târgu-Mureş,
anul I, nr. 6, 29 decembrie 1989, p. 2.

Selecţia şi prezentarea textului,
Alexandru Ciubîcă
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