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Asztalos

Înșiruirea lucrurilor sim-
ple care alcătuiesc însuși fun-
damentul vieții,  al unui nou rost 
pe care acestea îl primesc, pare 
a fi misiunea și miza pe care o 
asumă artistic în acest discurs 
expoziţional Vioara Dinu.

Valul seismic al nihilismului 
a cuprins întreaga lume a 
obiectelor... Introducând obiec-
tul într-o nouă paradigmă ikoni-
că, artista noastră îl obligă să 
își schimbe în mod profund 
natura și să își găsească un loc 
care reconfigurează „preajma”, 
dă un nou sens „diabasis-ului” 
şi, în noua narațiune domestică‚ 
“configurează” o nouă economie 
a umanului şi un nou rost artis-
ticului.

Autor al unor cărţi dificil 
de încadrat într-o tipologie 
fermă, Norman Manea a reuşit 
să impună, prin romanele 
sale, timbrul unei voci sin-
gulare, ce face ca limitele din-
tre ficţiune şi autoficţiune, 
dintre documentul psihologic 
şi evocarea netrucată să fie 
dintre cele mai fragile, mai 
perisabile. Trei toposuri majore 
configurează un univers epic 
de incontestabilă pregnanţă 
estetică şi etică: experienţa 
Holocaustului, suferinţele îndu-
rate în epoca totalitarismului 
comunist şi, nu în ultimul 
rând, avatarurile exilului. Toate 
aceste toposuri sunt reunite în 
Întoarcerea huliganului, carte 

emblematică pentru scriitura 
disponibilă, mobilă, proteică a 
lui Norman Manea, o scriitură 
atât de sensibilă la traumele 
istoriei, la agresiunile unei lumi 
desfigurate etic. Fixând în pasta 
unui scris dens şi translucid 
totodată, meandrele, trădările 
şi dramele celor două dictaturi 
(dictatura antonesciană şi apoi 
cea comunistă), scriitorul reface, 
în fond, arhitectura unui destin 
traumatic, în care diversele 
plăci tectonice ale structurii 
narative se întrepătrund şi se 
completează, într-un spaţiu 
al rupturilor violente şi al 
interstiţiilor unei culpe neştiute, 
redate cu percepţia acută a 
unui martor necomplezent, de 
maximă intransigenţă etică. 
De altfel, istoria traumatică 
a eului e încorporată în sfera 
cuprinzătoare a Istoriei unui 
secol demonizat şi absurd. 
Deloc întâmplător, Norman 

Manea însuşi recunoaşte, 
într-un interviu, că „raportul 
dintre ficțiune şi realitate e 
unul ambiguu, tipic literaturii şi 
artei. Sunt elemente biografice, 
dar niciodată nu este biografie. 
Eroul respectiv sunt şi nu sunt 
eu, adică îi împrumut situații 
prin care nu a trecut niciodată 
şi care îmi sunt cerute de fluxul 
scrisului. Îmi cere anumite 
situații care nu țin de biografia 
mea, pe care pur şi simplu 
le inventez. Una peste alta, 
în structura personajului se 
păstrează probabil o anumită 
coerenţă de sensibilitate şi de 
percepție, deşi faptic nu este o 
pictură după model. Adică nu 
este un mimesis perfect, este 
cu devieri, cu artificii, cu trucuri 
de scris, de expresie. Realitatea 
se transformă prin însuşi 
procesul scrisului”. Expresiile 
ficţionalităţii, ca şi modelele 
pactului autobiografic rezumă 

un scenariu etic al unui exil care 
începe „de la 5 ani” „din cauza 
unui dictator şi a ideologiei 
sale, s-a desăvârşit la 50 de 
ani, din cauza altui dictator şi a 
unei ideologii aparent opuse”. 
Raportul dialectic dintre 
moarte, suferinţă şi salvare 
nu e lipsit de un fundament 
iniţiatic, alcătuit din meandrele 
rememorării, din experienţele 
revelatorii ale suferinţei sau 
din spasmele unei dureri 
mereu reînnoite. Ce este, 
însă, pentru Norman Manea, 
huliganul? Desigur, referinţa 
la cartea lui Mihail Sebastian 
e transparentă; huliganul 
lui Norman Manea este un 
exclus, o fiinţă periferică, un 
ins situat într-o poziţie şi o 
postură marginală, fapt pe care 
scriitorul îl recunoaşte, de altfel, 
într-un interviu: „Atacat din 
toate părţile pentru romanul 
De două mii de ani, Sebastian 

se vede asaltat huliganic, dar 
şi definit ca unul dintre ei; o 
definiţie pe care o întoarce pe 
dos [...] Întrebările ce îl obsedau 
pe huliganul Sebastian au o 
particulară rezonanţă, cred, 
pentru cei care au trăit sub 
dictaturi de dreapta sau de 
stînga. [...] Huliganul meu se 
vede pe sine ca un veşnic 
outsider, un intrus, un suspect 
şi un marginal, un clovnesc şi 
păgubos August Prostul, silit 
să parcurgă traumele unui 
secol dementizat, o Istorie de 
convulsii sîngeroase. Exilatul 
dintotdeauna, exilat din nou şi 
din nou, oriunde s-ar găsi”

Lecţia de demnitate con-
turată în Întoarcerea huliganu-
lui este, în fond, însoţită de un 
recurs, lipsit de orice stridenţă 
retorică sau edulcorare lirică, la 
memorie. O memorie necon-
cesivă, de exemplară acuitate şi 
expresivitate etică.
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Actul I

Scena I

Un living încăpător mobilat modern 
în locuinţa familiei Gorobete. Un bar şi 
o masă rotundă în partea stângă a sce-
nei, la care se întreţin Ştefi Gorobete şi 
prietenul său partener de afaceri, Gelu 
Vrăbiescu, fumând şi bând savuros.

Gorobete (ciocneşte paharul cu Vrăbiescu, 
savurând coniacul): Aveam impresia că ai 
anumite rezerve în punerea la punct a pro-
iectului...
Vrăbiescu: Nici vorbă, dragă Ştefi, ţi -aş fi 
spus- o de la bun început, proiectul e tentant 
şi pare de perspectivă, profitabil la prima ve-
dere.
Gorobete: Nu doar la prima vedere, scump 
prieten, am stat de vorbă cu specialişti în 
domeniu care mi -au întărit convingerea că 
e un plan nemaipomenit ce va schimba faţa 
urbei noastre, care de zeci de ani aşteaptă 
momentul ca pe un sânge proaspăt
Vrăbiescu: Ce minunat ar fi dacă ar depinde 
doar de noi...
Gorobete: Noi suntem centrul de forţă de la 
care va porni totul.
Vrăbiescu: Dar să nu uităm că în decursul 
nenumăraţilor ani au mai fost tentative şi 
planuri măreţe şi praful s- a ales de ele.
Gorobete (cu o mină destinsă): Ei, vezi, asta e 
diferenţa între ce a fost şi ce vom realiza noi; 
am tatonat terenul, posibilităţile, cum văd şi 
condiţiile ne sunt favorabile, consilierii şi pri-
marul n- au de ce să ne refuze oferta care le 
va surâde şi lor.
Vrăbiescu: E adevărat, dar nu suntem noi 
singurii concurenţi, şi alţii vizează acelaşi 
ţel: parc industrial, zone de agrement, even-
tual un cvartal de locuinţe, nu avem nicio 
garanţie că autorităţile o să ne concesioneze 
nouă lucrarea.
Gorobete: O vor face, deoarece atuul e al 
nostru, mai bine zis al tău, dragă Gelu, in-
travilanul ce îl deţii e o gheară în gâtul lor 
şi mană cerească pentru noi, fără el nu pot 
întreprinde nimic...
Vrăbiescu: E o provocare la care pot să 
renunţe din varii motive, cum au făcut -o 
şi până acum, e mai convenabil, conform 
uzanţei, să nu faci nimic decât a risca să 
pierzi totul.
Gorobete: Partidul Propăşirii Naţionale 
este la putere, Soroceanu nu o să admită 
ca niscaiva intruşi să- i torpileze statutul şi 
intenţiile.
Vrăbiescu: Dacă nu cumva şi le- a torpilat în-
tre timp chiar el.
Gorobete: Te cunosc prea bine ca să nu -mi 
dau seama ce se ascunde în dosul cuvintelor 
tale amare.
Vrăbiescu (turnând în pahare coniac): În 
zilele trecute m -am întâlnit întâmplător cu 
Vlad Soroceanu, i -am amintit de intenţia 
noastră şi cu părere de rău îţi zic că nu mi s -a 
părut prea entuziasmat, deşi la o convorbire 
anterioară îmi acorda amabil tot sprijinul 
său.
Gorobete: Nu mai înţeleg nimic, ce motiv ar 
avea să devină deodată evaziv, când el este 
propulsorul planurilor şi ţine în mâini sforile 
marionetelor pe care le joacă cum îi place?
Vrăbiescu: Aşa pare, dar cine cunoaşte oare 
dedesubturile adevărate? Să nu uităm că el 
a făcut parte din partidul de dreapta al lui 
Vărzaru, poate îl mai leagă ceva de el ce noi 
nu cunoaştem.
Gorobete: Se zvonea că ar dori să cons-

truiască un aerodrom, vechea lui marotă.
Vrăbiescu: Soroceanu e un tip ambiţios, 
abil şi lunecos ca un peşte, nu îşi divulgă 
intenţiile.
Gorobete (bea savuros din pahar): Trebuie 
totuşi să- l atragem cumva pentru a ne 
susţine.
Vrăbiescu: Nu ştiu dacă în ochii lui suntem 
destul de importanţi.
Gorobete: Avem multe posibilităţi de a- i 
stârni interesul, propunându -i de pildă co-
participarea la firma de produse industriale.
Vrăbiescu: S- ar putea să- l tenteze în măsura 
în care nu -i va fi afectată imaginea de lup-
tător dezinteresat pentru drepturile celor 
mulţi.
Gorobete: Un atu al nostru ar fi alegerile 
parlamentare, are nevoie de susţinere, deoa-
rece promisiunile electorale au cam rămas 
pe hârtie...
Vrăbiescu: Totuşi, Dinu Farmache, la postul 
său influent de televiziune, îi cântă în strună, 
punând lipsurile pe seama regimului trecut 
şi a legislaţiei neclare...
Gorobete: Mă gândesc la ceva: cred că nu 
e imposibil să- l convingem pe Farmache 
să devină mai echidistant sau chiar... alia-
tul nostru, întrucât principiile sale morale 
seamănă mai degrabă cu dunele de nisip ce-
şi schimbă aspectul şi locul după cum bate 
vântul, iar antecedentele sale personale, pe 
care îşi închipuie că nu i le cunoaşte nimeni 
pot să devină ghiuleaua de plumb ce îl trage 
la fund.
Vrăbiescu (uimit): Ai ceva dovezi? S- ar putea 
să fie pure născociri.
Gorobete: Dragă Gelu, mă cunoşti nu de 
azi, de ieri, nu l- aş fi adus în discuţie dacă 
n -aş avea probe palpabile de la o persoană 
demnă de toată încrederea.
Vrăbiescu: Dinu Farmache este un apropiat 
al lui Vlad Soroceanu care, sunt sigur, la ne-
voie îi va lua apărarea.
Gorobete: Atunci ce crezi că este de făcut?
Vrăbiescu: E greu să mă pronunţ acum 
la repezeală, consider că e mai potrivit să 
aşteptăm până apele se limpezesc. Apropo, 
nu mi -ai zis care e sursa ta de informaţie atât 
de sigură.
Gorobete: Am două, nu una... Marcel Vese-
lin, care i -a intermediat tranzacţia la achi-
ziţionarea ziarului şi Neli, soţia mea, prietenă 
bună cu Roxana, nevasta lui Dinu Farmache, 
o femeie agreabilă şi inteligentă care are 
însă mult de suferit de pe urma aventurilor 
galante ale iubitului ei soţ.
Vrăbiescu (ironic): Dragă Ştefi, nu te supăra, 
dar dovezile tale mi se par destul de şubrede. 
Veselin, după cum îl ştiu, poate să- şi schimbe 
oricând spusele pentru a evita eventuala sa 
incriminare, iar mărturia simpaticelor doamne 
este emoţionantă, însă cred că nu poate con-
stitui nicidecum o probă în faţa oficialităţilor.
Gorobete: Deci după părerea ta nu are rost 
să insistăm pe această temă.
Vrăbiescu: Eu zic să- l scoatem din ecuaţie pe 
Farmache, cel puţin deocamdată. Nu avem 
nevoie să ne trezim peste noapte în vizorul 
tabloidelor lui denigratoare.
Gorobete: Ai dreptate, Gelu, de ce să 
bâjbâim când putem să- l abordăm direct pe 
primarul Zoreanu de a cărui semnătură de-
pinde, de fapt, proiectul nostru.
Vrăbiescu: Lucrurile nu sunt atât de simple.
Gorobete: Ce vrei să zici?
Vrăbiescu: Fără încuviinţarea celor ce l -au 
pus în pâine el nu mişcă un deget; la ora 
asta e greu să spun care ar fi calea cea mai 
bună de urmat prin stufărişul atâtor interese, 
cărora n -ar trebui să le dăm prea mare 
importanţă. Avem încă multe necunoscute 
chiar Vlad Soroceanu are un înger protec-

tor în vârful piramidei care trage sforile din 
umbră şi niciodată nu apare în prim- plan.
Gorobete: O, era să uit. Neli, care cunoaşte o 
groază de lume, în una din zile a venit şi mi- a 
zis cum, întâmplător, a cunoscut o femeie de 
condiţie modestă ce pretinde că înainte cu 
câţiva ani a fost violată şi apoi abandonată 
de stimatul domn primar Zoreanu, care 
i- a cumpărat cu bani grei tăcerea; ştirea a 
apărut şi într- un ziar de scandal, dar a fost 
repede muşamalizată.
Vrăbiescu: Asta e presa de scandal. Astăzi 
oricine poate fi acuzat de orice, mass -media 
face ce vrea, fabulaţia ţinând locul realităţii. 
Zoreanu, orice am zice, se bucură totuşi de 
prestigiu şi de mulţi simpatizanţi.
Gorobete: Nu te contrazic, dar eu nu pot 
spune că am dobândit vreodată de la el mai 
mult decât meşteşugite vorbe frumoase.
Vrăbiescu: Sunt oameni şi oameni, cu unii te 
înţelegi dintr- o privire mai mult decât cu alţii 
într- o viaţă, poate pe tine nu te agreează şi 
pe motive doctrinare, ceea ce, vezi bine, pe 
mine nu mă deranjează prea mult.
Gorobete: Totuşi trebuie să acţionăm. Tim-
pul poate lucra împotriva noastră, iar dacă 
stăm să judecăm drept, nu putem avea nicio 
certitudine că noul ales la primărie va fi mai 
cooperant cu noi.
Vrăbiescu: Eu am o altă teorie. Politica bună 
se face cu răbdare şi tact. Sper, dragă Ştefi, să 
nu îmi iei în nume de rău opinia.
Gorobete: Vai de mine, dragul meu, poate 
greşesc eu, neînţelegându-ţi corect argu-
mentele. (Se aude ţârâitul telefonului mobil 
al lui Vrăbiescu, care răspunde la telefon.)
Vrăbiescu: Alo da, e chiar atât de urgent? 
O.K., voi fi acolo într-un sfert de oră. (Către 
Gorobete): S-a ivit o problemă în consiliul 
de administraţie al fabricii de procesare a 
laptelui. (Se ridică din scaun, îl îmbrăţişează 
pe Ştefi Gorobete, zicând): Te rog, nu te 
supăra, trebuie să plec în grabă, vom ţine 
legătura, nu putem şti ce semne pozitive 
pot să apară, poate vom schimba strategia 
(dau mâna şi Vrăbiescu pleacă. Gorobete îl 
petrece până la uşa din dreapta scenei prin 
care Vrăbiescu iese. Prin uşa din stânga intră 
Neli, soţia sa).
Neli: E aici domnul Nae Cigulea, insistă să 
vorbească cu tine, zice că e ceva foarte im-
portant.
Gorobete: Spune-i, te rog, să intre. (Neli 
iese şi după puţin timp intră Nae Cigulea, 
pe care Gorobete îl primeşte întinzându-i 
mâna prietenos.)
Cigulea: Vă rog să mă scuzaţi dacă sunt cum-
va inoportun. (Gorobete îi arată un scaun pe 
care acesta se aşează), însă evenimentele se 
precipită incredibil de repede.
Gorobete (se aşază pe un scaun): Domnu’ 
Cigulea, mă bucur că te văd, oricând eşti 
binevenit, despre ce este vorba?
Cigulea: E o ştire nemaipomenită, domnul 
Doru Vărzaru mi-a transmis că e interesat să 
investească în resistematizarea cartierului 
de nord al oraşului, program în care suntem 
implicaţi de atâta vreme, la care era gata să 
renunţăm.
Gorobete: Ehei, asta poate fi o adevărată 
mană cerească, desigur Vărzaru prin acest 
gest doreşte să-şi facă lobby pentru partidul 
Unităţii liberale, arătând publicului că se 
implică direct în problemele urbei
Cigulea: El cunoaşte faptul că d -voastră 
sunteţi direct interesat în această afacere.
Gorobete: Pot să particip, dar deocamdată e 
mai bine ca numele meu să nu prea apară.
Cigulea: Dar sunteţi liber să faceţi ce vă 
place.
Gorobete: Dragă domnule, lucrurile nu sunt 
chiar aşa. Sunt liber, e adevărat, dar afacerile 

sunt afaceri ce depind în primul rând de cei 
care deţin frâiele puterii. Nu pot risca să mi 
se închidă uşile în nas din partea lor acum 
când piaţa e atât de volatilă, de aceea pro-
pun, pentru a nu tulbura apele, ca dumneata 
să mă reprezinţi în actele oficiale, numele 
meu să fie trecut în plan secundar, nu mi-e 
teamă că poziţia dumitale o să mă dezavan-
tajeze în vreun fel.
Cigulea: Vă mulţumesc din inimă şi vă rămân 
recunoscător pentru încrederea ce mi- o 
acordaţi. Vă promit să nu vă dezamăgesc, 
cum nu am făcut-o nici până acum.
Gorobete: Sunt sigur de asta, dacă o să se 
ivească dificultăţi, te rog să mă anunţi, căci 
cum bine ştii şi cele mai bune intenţii adesea 
sunt interpretate greşit.
Cigulea: Aveţi perfectă dreptate, se pot ivi 
multe dandanale, mai ales din partea celor 
ce încalcă legea făţiş, ocupând o parte din 
terenul public, le-am simţit toate pe pielea 
mea.
Gorobete: De-asta îmi place de dumneata, 
domnu’ Nae, ai răzbit şi ai mers înainte cu 
fruntea sus
Cigulea: M-am străduit şi-i mulţumesc lui 
Dumnezeu că a fost cu mine, dar mai sunt 
multe de făcut, era să uit un lucru important, 
domnu’ Vărzaru m-a rugat să vă comunic 
faptul că ar fi onorat dacă v-aţi înscrie în Par-
tidul Unităţii Liberale, mi-a zis că persona-
litatea d-voastră ar putea influenţa scrutinul 
viitor.
Gorobete: Voi medita la acest subiect, acum, 
din păcate, sunt prins în multe probleme fa-
miliale şi financiare, nu pot da la repezeală 
un răspuns, dar îl voi contacta pe domnul 
Vărzaru şi sunt sigur că vom ajunge la o 
înţelegere.
Cigulea: Vă voi ţine la curent cu fiecare pas 
ce îl voi face. (Cei doi se ridică, îşi strâng 
mâinile şi Cigulea pleacă pe uşa din dreapta 
scenei. Pe uşa din stânga intră Neli şi Cora 
Vrăbiescu, voioase şi exuberante. Gorobete 
le iese în întâmpinare, salutând-o pe Cora.)
Gorobete (adresându-se Corei): Ce surpriză 
plăcută (o sărută pe obraz), nu te-am văzut 
de o mie de ani!
Cora: Deşi chiar săptămâna trecută am fost 
pe la Neli, dar erai ocupat şi n-am vrut să te 
deranjez.
Neli: Dorim să mergem pe la magazine să ne 
clătim ochii.
Gorobete: E plăcerea voastră cea mare să 
cumpăraţi, să cumpăraţi mereu câte ceva, 
chiar dacă n-aveţi lipsă de nimic.
Neli: Uite, acum, de pildă, nu am pantofi ca 
lumea.
Gorobete: Pariez că ai vreo douăzeci de 
perechi pe care nu le-ai încălţat niciodată.
Cora: Acelaşi lucru mi-l spune şi Gelu mie, 
aşa sunteţi voi bărbaţii, nu înţelegeţi gustul 
femeilor.
Gorobete: Adevărat, recunosc, ne e impo-
sibil să descifrăm resortul vostru secret ce 
niciodată nu rămâne acelaşi de la o zi la alta.
Neli (dând semne de nerăbdare): Hai, dragă 
Cora, să mergem în treburile noastre, Ştefi 
crede că are întotdeauna dreptate, n-avem 
cum să l convingem că e un fix al lui (se 
îndreaptă spre uşă).
Gorobete: Când te întorci?
Neli: Nu ştiu, sper să nu întârziem prea mult, 
pa, pa, am plecat (cele două doamne îi trimit 
bezele şi ies pe uşa din dreapta. Gorobete 
respiră uşurat, scoate din buzunar celularul 
şi formează un număr).
Gorobete: Alo, Suzi, da, sunt eu, ce face 
prinţişoara mea scumpă? Şi mie mi-e dor de 
tine, într-o jumătate de oră sunt la tine, pa... 
De -abia aştept.
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Gorobete şi Vrăbiescu
Piesă în trei acte de Zeno Ghiţulescu

(fragment)

PERSONAJE: 
Ştefi Gorobete – 45 de ani, om de afaceri; Gelu Vrăbiescu – 43 de ani, politician; Neli Gorobete – 28 de ani, soţia lui Ştefi Gorobete; Cora Vrăbiescu – 30 de ani, 

soţia lui Gelu Vrăbiescu; Dinu Farmache – 38 de ani, jurnalist; Vlad Soroceanu – 58 de ani, senator; Nae Cigulea – 45 de ani, antreprenor; Marcel Veselin – 33 de ani, şef 

de agenţie de turism; Sorin Tudose – 35 de ani, pictor; Zizu Artimon – 70 de ani, boem bătrân; un chioşcar; doi poliţişti; un procuror; chelneri
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- Cum s-au născut programele de studiu 
dedicate managementului, marketingului cultural și 
impresariatului artistic în cadrul UAT – Facultatea de 
Arte în Limba Română, Departamentul de Teatru și 
Arte Vizuale?

- Programele de studii dedicate managementului şi 
marketingului cultural/teatral au început să funcţioneze la 
UAT din anul 2009, ca urmare a necesităţii identificate de 
conducerea acestei instituţii la nivelul dezvoltării culturale 
locale, regionale şi naţionale. Programa analitică a fost 
realizată în concordanţă cu piaţa de consum cultural, care 
după 2007 a căpătat o cu totul altă dimensiune. Inițiativa UAT 
s-a dovedit extrem de benefică pentru tinerii profesionişti, 
dornici să contureze un nucleu managerial capabil de 
rezultate performante şi să stimuleze mediul cultural local 
şi regional, în asumarea unor proiecte culturale cu tineri şi 
pentru tineri. Demersul nostru academic (programul de 
Master Teatrologie. Impresariat artistic) este susținut încă din 
timpul anilor de studiu la Licență, prin cursurile Introducere 
în managementul instituţiilor de artă şi Marketingul produselor 
teatrale. Acum scriem, împreună, profesori, studenţi şi 
masteranzi istoricul şcolii de management de la Târgu-
Mureş şi doresc să aduc, pe această cale, mulțumirile mele 
rectorului UAT, prof. univ. dr. Sorin Crişan şi Senatului UAT, 
care ne oferă această oportunitate.

- Ce competențe specifice formați?
- Misiunea didactică a acestor programe de studii este 
pregătirea unor specialişti, în domeniul managementului 
cultural, capabili să îşi asume rolul de mediatori culturali, 
de comunicatori culturali de referinţă, de manageri de 
proiect, de cercetători, de iniţiatori ai unor proiecte culturale, 
cultural-educaţionale şi cultural-sociale, care să corespundă 
unei strategii de dezvoltare culturală pe termen mediu şi 
lung, în concordanţă cu nevoile culturale identificabile (prin 
studii profesioniste), pentru stimularea unui consum cultural 
de calitate. Concret, urmărim să oferim instrumentele 
necesare pentru conceperea unor modele de acţiune 
culturală valoroasă, pentru implementarea unor proiecte 
locale, regionale şi naţionale de referinţă, pentru asumarea 
rolului de mediator, pentru iniţierea de noi parteneriate 
regionale şi trans-sectoriale, pentru susţinerea, protejarea 
şi promovarea valorilor teatrale, naţionale în context 
național şi internaţional. În fapt, expertiză recunoscută şi 
dorită, competitivă pe piaţa muncii naţionale, europene şi 
internaţionale. Urmărim, totodată, crearea competenţelor 
de relaţionare, de lucru în echipă, de analizare a valorii 
organizaţionale, de impresariere şi mobilitate culturală, 
de lucru în rețele etc. Din punctul meu de vedere, nivelul 
cunoştinţelor şi abilităţilor fiecărui masterand va fi probat 
prin implicarea directă în spaţiul cultural, prin capacitatea de 
muncă şi de a lucra în echipă, de a comunica, de a-şi asuma 

responsabilităţi, prin dorinţa de perfecţionare continuă 
şi de a-şi valorifica experienţa, prin spirit de iniţiativă. 
Studiem managementul proiectelor culturale, fundraising, 
marketing cultural şi legislaţie culturală, toate pe fondul 
unor cunoştințe solide despre teatrul contemporan, 
pentru analiza ofertelor culturale, corelarea competenţelor 
culturale cu nevoile publicului şi stimularea acestor nevoi. 
Studenții dobândesc şi cunoştinţe privind politicile culturale 
şi structura instituţiilor de cultură din ţările Uniunii Europene 
şi din România, modelele, metodele de finanţare europene. 
Clarificăm raporturile dintre instituţiile culturale, activităţile 
acestora şi accentuarea importanţei managementului 
cultural ca ştiinţă şi practică la nivel european. Scopul final 
al demersului nostru este implementarea unor proiecte 
culturale competitive şi valoroase.

- Prin ce activități sunt formate competenețele 
specifice?

- În cadrul cursurilor îmbinăm zona teoretică cu studii de caz, 
realizarea unor proiecte individuale sau de grup, printr-o 
cercetare şi dezbatere permanentă asupra principalelor 
evenimente/proiecte culturale la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional, printr-o comunicare permanentă 
cu persoane şi personalităţi implicate direct în procesul 
managementului şi impresarierii. Masteranzii sunt îndrumaţi 
în participarea la simpozioane, seminarii, conferinţe, 
colocvii, festivaluri, ateliere de creaţie, editarea unor reviste 
de specialitate.

- Ce exemple/studii de caz folosiți ca material 
didactic?

- Gala Premiilor UNITER, Festivalul Național de Teatru, 
proiectele Teatrului 74 din Târgu-Mureş, proiectele Teatrului 
Național din Târgu-Mureş şi ale celorlalte instituții importante 
din regiune, Festivalul Shakespeare de la Craiova, Festivalul 
Internațional de Teatru de la Sibiu, Gala Tânărului Actor, 
festivalurile de la Timişoara şi Braşov. Analizăm soluțiile 
manageriale adoptate, strategiile de marketing folosite, 
impactul cultural obținut. Lucrăm foarte mult cu documente 
realizate de Ministerului Culturii, Administrația Fondului 
Cultural Național, Institutul Cultural Român, Fondurile 
de dezvoltare regională, Programul Cultura 2007-2013, 
Ministerul Educației Naționale etc. 

- Care este cea mai importantă lecție pe care o 
dați studenților? Cel mai important lucru pe care îl 
transmiteți?

- Cea mai importantă lecție pe care o transmit este cea 
referitoare la încredere, pregătire şi asumare. Pe baza 
experienţei mele profesionale şi academice pot să probez 
reuşita unui proiect cultural prin susținerea unui duet 
creator/manager, prin munca în echipă, prin atenţie şi 

responsabilitate. Spaţiul cultural românesc are nevoie de 
manageri profesionişti, de impresari calificați, de actori 
culturali capabili să lucreze în rețele multidisciplinare şi 
transnaționale, de personalități deschise noului, invenției 
şi cercetării, dar recunoaşterea depinde de seriozitatea şi 
de generozitatea fiecărui manager. Trebuie să îi însoțim pe 
creatori în demersul lor artistic, să ne deschidem publicului, 
să evaluăm ofertele culturale şi să ne implicăm în stimularea 
consumului cultural de calitate.

- Cum monitorizați și cum evaluați succesul 
acestor programe de studii? Schimbați anumite 
lucruri în funcție de rezultatul evaluărilor pe care 
le faceți?

- Spațiul cultural, social şi economic al României este 
într-o permanentă modificare. Abordarea pragmatică a 
managementului şi a marketingului cultural ține bineînțeles 
cont de acest aspect. La fel şi publicul, către care noi mergem, 
se educă şi are aşteptări culturale importante. Plecând de 
la necesități locale, de la specificul structurilor în care sunt 
implicați masteranzii, de la realitatea educațional culturală 
românească în context european, venim anual cu noi şi noi 
materiale de studiu, de exemple, de cercetări care vin să 
îmbogățească cursurile pe care le parcurgem.

- Nu v-am întrebat, dar ar trebui adăugat că...
- Îmi doresc ca UAT să devină un pol cultural managerial 
important în spațiul cultural şi educațional românesc şi 
european, îmi doresc să colaborăm cu cei care termină, îmi 
doresc o implicare a masteranzilor în inițierea unor proiecte/
programe regionale valoroase. Apoi, aş adăuga că toată 
cariera mea academică se bazează în primul şi în primul 
rând pe întâlnirea profesională specială pe care am avut-o 
cu dl. Ion Caramitru – preşedintele UNITER, căruia doresc să îi 
mulțumesc în mod deosebit pentru încrederea şi susținerea 
oferită în dezvoltarea mea profesională şi academică, prin 
realizarea unor programe culturale de anvergură. Nu sunt 
un teoretician desăvârşit, dar cred că sunt un bun practician 
şi am avut această şansă – pe care Dumnezeu mi-a oferit-o 
– de a lucra cu mare bucurie la UNITER, de a colabora cu 
o echipă performantă pentru susținerea unor proiecte 
culturale valoroase. Cred, în continuare, în proiectele UNITER, 
în misiunea specială a acestei instituții, care de 23 de ani 
protejează, promovează şi susține, prin activitățile pe care le 
realizează creația teatrală românească în context național şi 
internațional. În acelaşi timp, doresc să mulțumesc colegilor 
mei de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, locul în 
care mi-am început cariera academică şi locul care m-a 
consacrat la nivel universitar. Continuarea colaborării mele 
cu Universitatea din Sibiu va însemna şi dezvoltarea unor 
proiecte comune celor două universităţi.

Prof. univ. dr. Aura Corbeanu:

 „Îmi doresc ca Universitatea de Arte din 
Târgu-Mureș să devină un pol cultural mana-
gerial important“

Aura Corbeanu este, din 2006, vicepreședinte UNITER, unde coordonează din punct de vedere 
executiv toate programele și proiectele. Își fructifică experiența managerială acumulată în cei 23 de ani 
de activitate, în spaţiul teatral românesc și internaţional, la nivel academic, prin susținerea unor cursuri 
de management cultural și impresariat artistic. În anul 2013, a devenit prof. univ. dr. la Universitatea de 
Arte din Târgu-Mureș (UAT). 

Festivalul internaţional “Lucian Blaga” Sebeş 
Ediţia a XXXIV-a. 9-10 mai 2014

În contextul Festivalului se organizează următoarele concursuri naţionale (devenite tradiţionale):
1. Concursul de creaţie literară - deschis tuturor creatorilor, membri sau nemembri ai uniunilor de creaţie, elevilor şi studenţilor din ţară. Poeziile (maxim 10) şi eseurile 
din opera blagiană, trimise la concurs, vor fi dactilografiate la două rânduri şi vor purta un motto, acelaşi cu cel de pe plicul ce conţine datele biografice ale autorului.
2. Concursul de artă plastică şi Ex-Libris - se adresează tuturor artiştilor plastici, mambri sau nemembri UAP, elevilor şi studenţilor din ţară. Dimensiunile lucrărilor, şi ne 
referim în primul rând la realizarea unor portrete Lucian Blaga, rămân la aprecierea fiecărui creator şi vor fi circumscrise, în mod special, lirismului şi mitologiei blagiene.

Lucrările concursurilor vor fi trimise pe adresa: Centrul Cultural “Lucian Blaga”, cod poştal 515800, B-dul Lucian Blaga nr. 45, Sebeş, jud. Alba până la data de 28 aprilie 
2014, data poştei, însoţite de fişa personală a creatorului şi un număr de telefon.

Juriile celor două concursuri vor fi formate din istorici, critici literari şi de artă, specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare şi vor acorda premii în bani, dar 
şi ale revistelor şi societăţilor literare, ale unor Edituri, rezervându-şi dreptul de a acorda sau nu unele premii.

Menţionăm că lucrările premiate vor apărea în revista 2Paşii Profetului” sau “Caietele Blaga” din anul următor, iar după jurizare materialele vor rămâne în patrimoniul 
festivalului.

Director festival, 
Prof. Constantin Şalapi



      Un martie binecuvântat cu soare, flori şi 
public doritor de teatru. Sâmbătă 15 mar-
tie, Teatrul pentru Copii şi Tineret “Ariel” din 
Târgu-Mureş, prezintă premiera “Prințesa 
Turandot” - basm teatral de Traian Savines-
cu după Gozzi & Schiller, muzica Giacomo 
Puccini, scenografia: Elena Tărăşescu Jianu, 
coregrafia: Cristina Iuşan, coloana sonoră: 
Zeno Apostolache în regia artistică a lui: 
Traian Savinescu. “Turandot” – operă în trei 
acte, compusă de Giacomo Puccini pe un 
libret de Giusspe Armani şi Renato Simoni, 
după o piesă a lui F. Schiller, bazată pe un 
basm persan, inclus în  colecția lui Carlo 
Gozzi “1001 de zile” (XVIII), oferă posibili-
tatea metamorfozelor neaşteptate, poezia 
gesturilor simple şi groteşti, parcurgerea 
neverosimilă a spațiului şi timpului în care 
umanizarea monstrului este incredibilă şi 
transformarea îngerului în demon  este 
credibilă. Universalitatea convenției teatru 
– basm impune măştilor comediei Dell’arte 
să se transforme în burleşti demnitari chi-

nezi. Ghicitorile Prințesei Turandot sunt trei, 
dar… moartea ca şi viața este una!

• Care este “fantoma” ce urmărește 
omul? – Speranța!

• Ce aprinde focul și se răcește când 
moare? – Sângele!

• Cine este gheața care se aprinde și se 
răcește? -  Turandot!

Iubirea este sacrificiu, este viață, este…
numele adevărat al Prințului Tatar! 

Distribuția a inclus întreg colectivul de 
creatori ai teatrului Ariel: Mariana Iordache, 
Viorel Meraru, Iuliu Pop-Andrieş, Andi 
Brânduş, Georgeta Lozincă, Mirabela Valea, 
Sergiu Fîrte, Mioara Topor, Cristina Ungu-
reanu, Andreea  Apostolache-Kiss. Solidari 
şi implicați în realizarea spectacolului au 
fost: colectivul tehnic de scena & cel de 
sonorizare-lumini, atelierele, compartimen-
tul administrativ în frunte cu Gavril Cadariu 
- Directorul Teatrului “Ariel”. 

Un spectacol eveniment-teatral din 
zestrea colectivului artistic al secției 
române, care merita “descris professional”:

• Îmbinarea de stiluri, concepte, moda-
litatăți de expresie teatrală… “hora mu-
zelor” îngemănate în crearea unor imagini 
filmice, misterioase, aflate la graniţa dintre 
magie şi realitate, alături de fascinanta 
mişcare a stilului de animație chineză “Bun-
raku” din arta păpuşărească, în asociere 
cu explozia plină de viață a expresivității 
conferită de Comedia Del’Arte - iată ingre-
dientele “maestrului-constructor” regizorul 

artistic Traian Savinescu. A creat o lume 
fascinantă, tablouri teatrale, aplaudate la 
scenă deschisă, prin maiestuozitatea eticii 
estetice teatrale, completată – la fel de ma-
iestuos, de minunata  compoziție muzicală 
a lui Puccini , admirabil  aşezată în coloana 
sonoră, de compozitorul Zeno Aposto-
lache. Am remarcat grija față de detaliu, 
rigurozitatea mişcării scenice şi a dansului 
cu “parfumul delicatelor petale de cireş” din 
coregrafia semnată Cristina Iuşan. Decorul, 
în permanentă mişcare, reaşezare şi recom-
punere, a scos în evidență sensibilitatea 
“maşiniştilor” şi capacitatea acestora de a se 
integra stilului profesionist al spectacolului. 
Luminile au compus un tablou mirific, plin 
de mister şi fantezie, îmbogățind estetic 
imaginea teatrală, conferindu-i feerie.

• Scenografia Eugeniei Tărășescu 
Jianu, colorată, plină de viață, exactă, 
recompunându-se în surpinzătoare apariții 
– (barcă & acoperiş de palat, dragon, 
simbolistica Prințesei Turandot, sufletul ce 
se desprinde de trupul inert, etc.) mereu 
pusă în slujba spectacolului şi a actorului, 
a creat componente vizual-estetice de o 
inimaginabilă emulație artistică, demnă de 
aplauze si admirație.

• Actorii – aceste “entități umane bine-
cuvântate” fără de care ideea de teatru îşi 
pierde existența, merită din partea noastră 
flori, aplauze, prețioasă reverență, respect şi 
admirație. Au fost unele momente când îmi 
doream ca unii actori să aibă o dicție mai 

bună şi o rostire mai clară a textului “epurat 
de rutină”… o mai mare grijă față de 
mânuirea păpuşilor supradimensionate şi o 
mai bună valorizare a măiestriei actorului-
păpuşar, ridicat la rangul de excelență, fiind 
“în ton” cu concepția regizorală, muzica, 
mişcarea scenică şi majestuozitatea actului 
artistic numit “Prințesa Turandot”! 

Am simțit o puternică emoție şi o 
imensă bucurie, constatând delicatețea 
mişcărilor, a mânuirii păpuşilor şi 
frumusețea rostirii textului  de majoritatea 
actorilor care au transmis, dincolo de scenă, 
emoții estetice unice.

“Prințul Ariel” şi Prințesa Turandot – 
un cuplu model de performanță în arta 
păpuşărească ce merită felicitat şi admirat 
în egală măsură. 

Aforismul lui Nietzche, se potriveşte 
acestui minunat colectiv artistic: ,,Eu 
sunt cel ce trebuie – întotdeauna, să se 
depăşească pe sine”! Ariel = Performanță!
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- No ni, că nu m-o uitat Vergina 
lu’ Beleanu săraca şi mi-o adus un 
crap fain... că mâne-i Probozănia. 
În fiecare an mi-aduce... că şi ei îi 
aduce Nucu, frate-so vitreg de la 
Vama Şăulii. Nucu-i ceva ştab mare 
pe-acolo pi la bălţâle de peşte şi 
tăt mereu îi aduce. Ş-apăi de Pro-
bozănie, obiceiu-i să mânci peşte... 
că-i postu’ Sântămăriei Mari da-i 
dezlegare la peşte.

- Bună... noi am auzit de Pro-
bozănie da’ nu ştim ce sărbătoare-i 
asta. Ce se sărbătoreşte, Bună, de 
Probozănie?

- Păi în călindar îi zice „Schim-
barea la faţă a Domnului Isus Hris-
tos”. Şi zice-n Scriptură că Domnu’ 
Isus o mers pe Muntele Taborului şi 
acolo dintr-o dată faţa lui s-o făcut 
luminoasă ca soarele iar hainile 
lui albe-albe, ca omătu’ de albe. 
Da’ lumea-i zice la sărbătoarea 
asta „Probozănie” pintru că după 
zâua asta, frunzâle la pomi nu mai 
cresc şi-ncep una câte una să să 
facă mai galbine, mai fără verdele 
ăla crud... încep să să probozască, 
adică să să ruşâneze, să să schimbe 
la faţă, da’ nu ca Domnu’ Isus, că 
pe dos... adică să să facă tăt mai 
bătrânicioase. Şi mai îi una: zâce 
că dac-ai probozât pe oaricine, 
adică te-ai sfădit cu cineva, bine-
ai face ca până la sărbătoarea asta 
să te-mpaci cu el că dacă nu, apăi 
te-ngălbeneşti şi te uşti ca frunzâle 
toamna. Bătrânii spun că asta-i 
prima sărbătoare de toamnă, chiar 
dacă-i la-nceput de august. Şi nu-
ma’ până la Probozănie se poate 
durmi afară că cică dup’aia-i frig. 
Era ş-un cântec cu asta care era cam 
aşa: “Şi numai atâta-i vară/ Până-i 
patu’ măndrii-afară/ Dacă mân-

dra patu-şi mută/ Să ştii că vara-i 
trecută.” Când eram io copil, ca 
voi amu, dacă rămânea cineva cu 
grâu nesăcerat după Probozănie, 
apăi ăla era luat ca leneş. Că după 
Probozănie, începea lumea să-şi 
ducă snopii la arie, la batoză ca să 
treiere grâul. După ce se găta şi 
cu treieratu’, apăi mult nu mai era 
pâna la Zâua Crucii, în septembrie, 
cănd începea şcoala... Ni, că o ţâră 
mai îi şi-ncepe, zicea Buna Anica 
trăgând cu coada ochiului spre noi 
să vadă de ne-ntristăm ori ba.

- Cum era Bună la şcoală când 
erai dumneata copil?

- Cum să fie mă copii? De 
bună samă că altfel... Atunci, ăl 
mai important era să înveţi să 
scrii, să citeşti şi să socoteşti. Că 
rar să-ntâmpla să plece cineva la 
oraş să să facă domn. Ăi mai mulţi 
rămâneau la plug. Şcoala să ţânea 
într-o cameră mai mare a căsii paro-
hiale a lu’ popa Toderici. Ăi până-n 
clasa a patra, eram tăţi într-o clasă. 
Dacă era careva care voia să facă 
şepte clase, apăi ăia mergeau la 
domnu’ dascăl acasă. Amu trebe să 
vă spui că mie nu mi-o plăcut de-
loc să merg la şcoală. Prin ’39 m-o 
dat şi pe mine tica la şcoală. Oame-
nii voroveau că-n lume o-nceput 
războiu’. La noi nu era niciun război 
şi nici nu-nţălegeam noi ce-i ăla. 
Domnu’ dascăl Florea era tânăr pe-
atunci nu cărunt şi zbârcit la faţă 
cum l-aţi apucat voi. Era om bun 
săracu’ şi cu mare har şi dragoste 
pintru meseria lui. Da’ mie mi se 
părea că prea vrea să ştim de tăte 
dintr-o dată... şi, când se uita la 
mine, încremeneam de spaimă 
nu alta. Ş-apăi porneam de-acasă 
cătră şcoală da’ mai bine m-ascun-

deam în trăstie la tău’ lu’ Roman 
şi când vedeam că le dă drumu’ 
la ăilalţi de la şcoală, ieşeam şi io 
din trăstie şi mă duceam acasă. 
Altădată mă-ntorceam devreme 
acasă şi spuneam că nu s-o ţinut 
şcoala că s-o dus domnu’ dascăl la 
târg la Şăulia să-şi vândă boii. Da’ 
numa pân’ odată, c-o aflat tica nuş’ 
de unde ş-o pus corbaciu’ pe mine. 
Ş-apăi n-aveam caiete cum aveţi 
voi amu... noi scriam pe tăbliţă cu 
ţăruza. Amu, sigur că mă-ntrebaţi 
ce-i aia ţăruză... ţăruza era un fel de 
creion da’ era din plumb făcută şi 
puteai să scrii fain cu ea pe tăbliţă... 
şi când se umplea tăbliţa o puteai 
şterge cum se şterge tabla aia 
mare de la şcoală, şi-o luai de la-
nceput. Ţăruzele şi tăbliţele astea 
le cumpăram de la boldă. Şi-n sat 
erau două bolde: una a lu’ Toader 
Boldaşu’ si una a lu’ Jidovoaica 
lu’ Lepp. No şi tăţi mergeam şi 
cumpăram de la Jidovoaica... că Ji-
dovoaica ne da ţăruze faine şi groa-
se nu pipernicite ca a lu’ Boldaşu’ 
şi ne mai pune lângă ele şi câte o 
bomboană de mnintă. De-aia, când 
o vinit legionarii la putere prin ’40, 
Toader Boldaşu, care era legionar şi 
şăf de cuib, o vrut s-o-mpuşte pe 
Jidovoaica. N-o împuşcat-o până la 
urmă da’ de bătut o bătut-o rău, pe 
ea şi pe bărbatu-so, pe Lepp. Avea 
ş-o fată de măritat, una Rifca, chis-
truie şi cu păru’ roşu ca mumă-sa. 
Aia o apucat să fugă. Ei, bătrânii 
săracii, o fost luaţi şi duşi nu ştiu 
pe unde, că nu i-o mai văzut nime 
de-atunci. Amu încoace-încoace, 
după război cic-ar fi fost pe-aici 
prin sat Rifca. Cică-i pe la Bucureşti 
şi-o vinit aşa, de dor, să-şi vadă casa 
în care-o crescut. Îi casa în care 

şede amu George-dobaşu’, George 
a Totoinii cum îi mai zâc oamenii. 
Ş-apăi ea ar fi povestit că ai ei o 
murit într-on lagăr de-ăla de-a lu’ 
Hitler. Dumnezău să-i hodinească 
c-o fost oameni buni. No, ş-apăi 
mai târzâu când o-nceput războiu’ 
cu ruşii, o prins a pleca la concen-
trare bărbaţii mai tineri şi ficiorii. 
La concentrare şi dup-aia pe frunt. 
L-o concentrat şi pe dascălu’ Florea 
spre bucuria noastră, copii proşti 
ce eram. Făceam şcoală cu ălalalt 
învăţător, cu dascălu’ Roman Romu-
lus. D-apăi nu ne prea avea baiu’ 
nime dacă lipseam de la şcoală că 
dascălu’ nost, mai mult să sfădea 
cu Păşcoaie, vecină cu el şi cu care 
avea tăt timpu’ ceva de-mpărţât. 
No, da’ n-o ţinut binele ăsta mult 
că l-o lăsat la vatră pe dascălu’ 
Florea că s-o-mbolnăvit pe-acolo 
pe la concentrare. Era greu pe 
vremea aia mă copii, că era război 
şi bărbaţii în putere erau plecaţi 
pe frunt aproape toţi şi n-avea 
cine să are şi să samene pământu’. 
Ş-apăi tica vorbea cu dascălu’ să 
mă mai lase, să nu mă duc zilnic 
la şcoală, că n-avea cine merge cu 
oile la păscut. Şi mai de voie, mai 
de nevoie, dascălu’ mă lăsa-n pace. 
Câteodată era fain şi la şcoală. Ţiu 
minte că era câteodată când dom-
nu’ învăţător ne lua să ne-nveţe 
cum să vorbim frumos când ne-
ntreabă cineva ceva. De-o samă cu 
mine, sau mai mic cu-n an, nu mai 
ştiu sigur, era Vasâlică a lu’ Mătea. 
Şi-l lua domnu’ Forea şi-i zâcea: „Ia 
să vedem cum răspuzi tu ăsta a lui 
Mătea, dacă te-ntreabă cineva cum 
te cheamă?” Vasâlică să uita la el ca 
la o icoană şi nu zicea nimic. „Păi 
dacă te-ntreabă, tu trebuie sa spui 
cam aşa: Pe mine mă cheamă...” 
„Mătea Vasâlică!”, răspundea ăsta 
repede. „Nu aşa mă măgăruşule, 
spunea domnu’ Florea. Tu trebuie 
să răspunzi frumos, uite cam aşa: 
Pe mine mă cheamă...” „Mătea 
Vasâlică!” răspundea iară ăsta a lu’ 
Mătea. „Mă măgar încăpăţânat ce 
eşti... Vasâlică îi nume de bou mă! 
Eu am un bou pe care-l cheamă 

aşa. Prenumele tău e Vasile mă! 
Nu Vasâlică, chiar dacă aşa-ţi zic 
ţie acasă, mă! Deci o să spui fru-
mos: Pe mine mă cheamă...” „Mătea 
Vasâlică!” sărea ăsta iară. „No, păi cu 
tine nu-mi agăţ eu prieteşug mă 
că eşti tare de cap ca bocancu’ de 
cătană-mpărătescă. Te-aş lăsa-n 
prostia ta, da’ noi facem şcoală ca 
să ieşim mai luminaţi din ea de cât 
am intrat şi nu mai proşti. Mâne o 
luăm de la-nceput, să ştii!” Noi ne 
prăpădeam de râs şi chiar şi dom-
nu’ Florea zâmbea cu-ngăduire de 
prostia şi-ncăpăţânarea lui Vasâ-
lică.

- Era fain la şcoală pe vremea 
dumitale Bună, râdeam noi.

- Fain zo! Fain îi oriunde când 
eşti copil şi n-ai pe cap griji de om 
mare. Ş-apăi voi învăţaţi multe lu-
cruri bune la şcoală. V-am spus că 
atunci, pe vremuri, să ştii să citeşti, 
să scrii şi să socoteşti era destul. 
Ş-apăi mie dacă nu mi-o plăcut să 
merg la şcoală, nu-nsamnă că nu 
mi-o plăcut cartea. Ş-am învăţat 
să scriu şi să citesc de la fraţii mei 
ş-amu citesc şi scriu mai bine ca 
ei, spunea cu mândrie Buna Anica. 
No, da amu ca tăt s-apropie înce-
putu’ şcolii, îmi amintesc că dom-
nu’ Florea v-o-nvăţat şi pe voi când 
mai era învăţător, un cântec tare 
fain despre începutul anului şcolar. 
Îl mai ştiţi?

- Îl ştim Bună, cum să nu-l ştim.
- No, ia zâceţi-l amu... să v-aud!
- Îl cântăm Bună că ne place şi 

noua:
Frunze ruginii cad pe cărări,
Trec în zbor cocori spre alte zări...
Şi-n poarta casei iar a bătut
Toamna cea domoală,
Veste să deie c-a început
 Noul an de şcoală...
Din ochii Bunii Anica, albaştrii 

ca cerul de toamnă, se furişează pe 
obraji în jos două boabe de lacrimi, 
curate şi limpezi ca două boabe de 
rouă. Mâine-i Probozănia...

Poveştile lui Buna Anica (XIII)

Nelu MĂRGINEAN:

Prinţesa Turandot și Ariel
de Rudy MOCA



     Ne putem imagina că obiectele lucrate de mâna omu-
lui poartă  înmagazinate în ele energia gândurilor bune şi 
rele, pe care cel care le face le are în timpul lucrului. Lor li 
se alătură energiile  celor care le folosesc  - o generaţie, 
două, trei...
   Aceste obiecte sunt DEPOZITARE şi PĂSTRĂTOARE de 
gânduri, amintiri, ale întâmplărilor la care au participat, a 
locurilor prin  care au ajuns, a faptelor pe care le-a trăit cel 
care le-a folosit.
   Această energie, această încărcătură spirituală este ca o 
pasăre –PASĂREA DUH – care zboară nevăzută de la om la 
obiect şi  apoi  iarăşi la om într-un continu flux, câteodată 
bun, câteodată rău.

Zestrea fetei, în vremuri nu de mult trăite, era de obicei 
lucrată  de tânăra fată, de mamă, de bunică.Ţesăturile şi 
obiectele care  ieşeau din mâna lor purtau gânduri bune, 
speranţe, îngrijorări, tristeţi. Fata le ducea cu ea mai  de-
parte folosind aceste obiecte.
   Lada de zestre era un DEPOZITAR. Zestrea era ţinută aco-
lo, până când fata ajungea la casa ei. Acolo lucrurile erau 
“eliberate” şi deveneau participante active la fericirea sau 
nefericirea fetei.
   Obiectele folosite de oameni au fost achiziţionate pentru 
că  le plăceau ca formă, culoare, sau pentru că  aveau nevoie 
de ele. Aceste obiecte adună în ele energia personală a pro-
prietarului.Sunt martore la tot ce se întâmplă cu stăpânul 
lor. Dacă aceste  obiecte sunt îndrăgite cu adevărat, greu 
ajung să treacă de la un  stăpân la altul. De cele mai multe 
ori sunt  ţinute cu mare atenţie, ca nişte păsări în colivie. 
PĂSTRĂTORUL este omul, PĂSTRĂTORUL este colivia care 
ţine până la distrugere obiectul mult îndrăgit şi  folositor.
   PASĂREA DUH – energia nevăzută care sălăşluieşte într-
un obiect este alcătuită şi din energia materialului folosit la 
facerea  lui – a copacului din care este făcută lada, a inului 
sau a cânepii  din care se ţes materialele, a animalului din a  
cărui piele se confecţionează încălţămintea.
   Dacă ne gândim la hrana noastră, ne-am putea imagina 
că acumulăm energia plantelor şi a animalelor pe care le 
folosim  pentru a ne hrăni. Circuitul se închide - viaţa pro-
duce viaţă  trecând prin moarte. Acesta este TRANSFOR-
MATORUL.
     Această poveste veselă sau tristă, adevărată sau 
neadevărată  s-a transformat într-o energie care se plimbă 
în şi printre obiectele cărora eu le-am dat viaţă sau o nouă 
viaţă.
    Indiferent dacă este materie sau obiect făurit de mâna 
omului, până la urmă el cuprinde şi o parte din sufletul 
şi imaginaţia lui, aducând “frumosul” alături de celelalte 
energii şi alcătuind un tot de care avem mare nevoie. 
Aceasta este REVELAŢIA.

(VIOARA DINU)

Înşiruirea lucrurilor simple care 
alcătuiesc însuşi fundamentul vieții,  
al unui nou rost pe care acestea îl 
primesc, pare a fi misiunea şi miza 
pe care o asumă artistic în acest 
discurs expoziţional Vioara Dinu.

Prea simple poate.  Schimbarea 
statutului ontologic al obiectelor, 
conversiunea sensului lor şi 
„împrospătarea” referinţelor cu 
privirea îndreptată spre viitor, 
nu este  deloc puţin lucru. Prea 
evidentă pentru mintea noastră 
suspicioasă, mereu preocupată de 
numeroasele ”lumi din trecut” care 
au format timp îndelungat corpul 
tradiției urbane şi domestice 
sensul inedit al obiectului se iveşte 
nou şi proaspăt ca pentru o lume 
nouă de sub „Vălul Mayei’. Și totuşi, 
viața este şi aici – „un cer nou şi un 
pământ nou”. Viaţa este trăită în 
noua ei ipostază. Trebuie doar să 
ştim să o vedem şi să o spunem!

Obiectele sunt smulse „imun-
dului modern”, „barbariei savante”, 
„sălbăticiei consumiste” şi fără a fi 
reaşezate în abisul lor lăuntric ori 
în ingenuul sens al începuturilor 
sunt totuşi aşezate în noi şi stranii 

povestiri care vor anima lumea 
care va veni şi în care este vizibil 
cu ochiul liber refluxul general al 
sensului. Artista pare a-şi spune 
neîncetat încrezătoare: Nimic nu 
mai poate de acum înainte să ni 
se mai întâmple după tot ceea ce 
am trăit, am crezut şi am suferit! 
Nici măcar nu mai suntem surprinşi 
de sfârşitul iluziilor noastre, căci 
pentru aceasta ar trebui să ne 
mirăm de toată alcatuirea lumii 
fără a avea sentimentul că trăim 
sfârşitul tuturor mirărilor!

Luând în calcul ponderea vieții, 
greutatea ei, înțelepciunea a ceea 
ce nu are nimic sublim sau care 
este dimpotrivă adesea banală 

sau  alteori acceptă ceea ce este 
şocant, neregulat, urât chiar, Vioara 
Dinu construieşte un univers iko-
nico-obiectual şi narativ căruia se 
străduieşte să îi dezvăluie textul 
cultural şi un nou efect existențial.

Valul seismic al nihilismului a 
cuprins întreaga lume a obiectelor... 
Introducând obiectul într-o nouă 
paradigmă ikonică, artista noastră 
îl obligă să îşi schimbe în mod 
profund natura şi să îşi găsească un 
loc care reconfigurează „preajma”, 
dă un nou sens „diabasis-ului” 
şi în noua narațiune domestică 
„configurează” o nouă economie a 
umanului şi un nou rost artisticului.

Gestiunea iconografică a sem-
nelor ține seama, pe de o parte, de 
proiectul cultural al tradiției, dar şi 
de „umbre şi lumini” postmoderne, 
reunind în iconosfera nou ivită, trei 
paradigme culturale: modernita-
tea, tradiția, creştinismul. 

Acestui fel de sinergie se 
cuvine să-i recunoaştem şi să-i 
afirmăm întregimea.  Aceasta este 
înțelepciunea amară care  seveşte, 
pe termen lung, drept fundament 
al ceea ce sociologii numesc „noua 
cultură populară”. Pentru artistul 
care „joacă” o asemenea miză, cea 
a conversiunii simbolice, realizată 
prin violenţa simbolică, libertatea 
devine crima care include toate 
crimele. Arta care rezultă dintr-
un asemenea demers, un nou şi 
primenit arbitrariu cultural, pre-
supune o filozofie a vieții care 
opune legii moralei abstracte o 
etică estetică sau, exprimând starea 
aceasta printr-un paradox, putem 
spune că registrul ikonic îşi aşează 
la bază, iată, un imoralism etic.

Această descoperire artistică îşi 
construieşte încet-încet o „poetică” 
care înglobează  în launtrul ace-
luiaşi obiect ironia, substratul 
„metafizic” dimpreună cu un 
entuziasm profund  care se aşează 
la baza pasiunilor năvalnice, dar şi a 
emoțiilor banale.

Decorativismul care se naşte 
dintr-o asemenea poetică este 
în aceeaşi măsură „orgiasticul” 
serial al „barbariei şi imundului”  
ce constituie liantul care uneşte 
în mod complex şi politrop 
elementele disparate componente 
ale datului mundan cât şi „Pa-
radisul” asupra căruia zborul şi 
veghea „Păsării-Duh” îşi exercită 
puterea magică.

O coincidettia opositorum  de-
vine în expoziție motorul însuşi 
al expansiunii, multiplicării şi 
dinamicii existențiale. Adevărul 
unei asemenea lumi este înfățişat 
în ceea ce are el plural, ambivalent 
şi contradictoriu. Există în expo-
ziția de astăzi o întâlnire sui-
generis între vitalismul sălbatic şi 
teatralizarea „fluxului vital” care 
produce inevitabil un nou ritual 
cultural şi domestic.

Lumea de imagini pe care o 
creează astăzi Vioara Dinu în „Hand 
Made – Pasărea Duh”, cu tot ce are 
ea impalpabil, este într-adevăr un 
ireal care permite să înțelegem 
faptul că realul nu poate exista 
decât pentru că are în el ceva 
suprareal.
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de Oliv MIRCEA

„Nu vă temeţi de perfecţiune. N-o s-o atingeţi nicicând! [...] Suntem cu toţii infometaţi şi însetaţi de imagini 
concrete. Probabil că arta abstractă la aşa ceva serveşte: să-i redea artei figurative virginitatea. [...] Nu te sili să 

fii modern. Din păcate, e singurul lucru pe care, orice-ai face, nu-l poţi evita.”
Salvator Dali „Jurnalul unui geniu”
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Trăsnit de fericit

i am just a bloody survivor who had been there done that 
and must get over it...

viața e un miracol dement dacă poți să citeşti asta 
înseamnă că ai supraviețuit pînă aici 
ai trecut prin  
traume trădări greutăți şi alte dezastre 
dement dar minunat

ai fi putut trăi în vremuri de războaie molime negre
sau alte dezastre teribile
dar consideră lumea asta cea mai bună în care se 
poate trăi
şi vei vedea cît de transit eşti de fericit 
 
dement de minunat 
eşti aici 
 
cu toate astea eşti aici  
ne-noro-citule

Just laughing out the pain. Story of my life

Îmi amintesc o bătaie cruntă încasată de la taică-meu 
vitreg 
Eram un țînc curios am aprins un chibrit 
Și l-am băgat în mingea nouă a lui soră-mea 
 
Habar nu aveam de ce primeşte doar ea 
Toate jucăriile şi toată atenția 
 
Mingea a făcut fîsss a naibii gumă subțire 
Și s-a pleoştit ca o legumă defectă 
 
Oricum 
Am jucat fotbal cu ea spartă  
Pe urmă am pus-o exact unde am găsit-o 
Dar ai mei s-au prins şi s-au supărat rapid 
 
Tot timpul cît m-a muşcat pe urmă cureaua 
N-am zis nici pîs strîngeam numai din dinți  
Nişte lacrimi mari mi se prelingeau pe obraji 
Și îmi era o mare ciudă că nu le pot opri 
 
Mi-am zis că poate chiar merit să mi-o iau 
Ba chiar să mă pedepsesc singur 
De parcă nu eram destul de vînăt şi nenorocit 
M-am dus şi mi-am apăsat palma dreaptă 
Pe plita încinsă de la sobă 
Ca să pot şi eu să urlu liniştit de durere 
 
Pe urmă am strîns pumnul tare  
Și m-a apucat un rîs nervos 
Rîdeam de cît pot să fiu de trăsnit 
 
Ai mei erau interzişi nu ştiau ce să facă 
Și soră-mea tocmai s-a trezit să plîngă  
 
Îmi venea să o mîngîi dar mîna nu mă asculta 
 
Și mă gîndesc că toată viața am rîs de durere 
În vreme ce îmi venea să mîngîi ceva orice 
Dar mîna nu mă asculta nici să mi-o ard 
Cu fierul încins

degete subţiri. de pickhammerist

eram mic şi scump mama spunea 
că am degete subțiri 
de violonist 
în timp mi-a şi cumpărat o mandolină 
o țîrîiam cuminte în formație era fain 
 
am luat şi lecții de pian la un 

moment dat cîntam chiar fără partitură 
pianul mă ad- 
mira mă invi- 
dia serios 
treaba e că începusem să-mi intru în mînă 
degetele mi se mişcau pe clape tot 
mai muzical de repede 
 
dar toate sunt pe ducă şi habar nu au unde 
 
chiar acum 
pumnii îmi sunt umflați dureros 
de la bătut sacii plini de compost 
pentru o riguroasă afînare şi plantare 
 
mă gîndesc că 
dacă mi i-ar vedea cumva pianul 
ar lua-o la fugă de nebun 
cu mîinile pe cap 

Măcar să ne simţim împreună

Păi uite cum a fost i-am cumpărat lui văru-meu o 
carte 
Era ziua lui şi m-am gîndit să i-o fac interesantă 
Cartea era una mică ediție de buzunar despre şi 
anume 
Cum să ne machiem să ne rujăm corect să ne facem 
Și noi mai frumoase pentru toți cei care ne iubesc 
 
Dar ce-i mai interesant era că nu era 
Pe maghiară ci pe româneşte 
 
Văru-meu se uita la mine de parcă tocmai i-am 
scăpat 
Oile în cucuruze 
 
Era fain l-am zăpăcit de tot spunea că nu ştie 
Cum să utilizeze aşa ceva spunea că habar nu are 
De ce m-am deranjat să i-o cumpăr 
Probabil că nu îl ducea mintea 
Avea o față de total decepționat-depăşit şi aşa mai 
de-o parte 
 
I-am zis că era singura carte din magazinul lor sătesc-
universal 
Și că oricum gestul contează dacă are la cine să 
conteze 
 
Omul s-a luminat la față şi mi-a mulțumit 
Chiar am văzut ca de departe aşa un fel de 
mulțumire 
Și m-am gîndit că toți scriitorii ăştia scriu numai 
pentru dame 
La noi nu se gîndeşte nici mama minunii putem muri 
ca eroii 
Pe şantiere pe cîmpuri rupți în gură de muncă 
 
Și nu vine nimeni să ne machieze să ne rujeze frumos 
Măcar să ne dăruiască un ceva cretin acolo 
Măcar să ne simțim aşa tîmpit de bine împreună

Cinema Progresul
 
eram copii se purta pe atunci roşu
în obraji eram palizi dar mai ieşeam
la un film la un suc
 
cînd intram ne regăseam toate speranțele
(cîțiva adolescenți se iubeau disperați mai în spate)
 
apoi ne-am luat cu munca să uităm
dar progresam la disperare
pînă cînd ne-a ajuns progresul la os
 
azi aveți cinema la voi acasă
şi purtați toate culorile

 
uite speranțele noastre
scurse aici pe caldarîm
nu ştiu de ce
dar sunt tot mai vii

Legenda Cocoșului de Aur

pe locul acesta au ars de vii
conform unei legende fierbinți
ultima vrăjitoare din Europa
una care mătura oraşul pe sus
respectiv un vrăjitor fugit de pe rug
reprins şi linşat de mulțime
 
aici s-au borît cele mai tari chefuri
ale comuniştilor
aici primarul actual zis şi Florea vrea să ardă
amenzi pentru deflorarea imaginii publice
vrea să confişte totul dar deh:
i se opune dreptul sfînt 
la proprietate
 
e un blestem oameni buni
boschetarii şi tîrfele şi-o ard aici
ca-n basme
 
am trimis poza acestui palat prăpădit
prietenei mele din Austria
o tipă destul de cultivată de altfel
şi zice mă interesează cum aş putea
deschide acolo o expoziție?

misterioasa armurăreasă

azi am mai realizat ceva mă întrebam de ce
sunt unii incurabil de misterioşi
cred că ăia care-i plac
nu au nevoie de explicații
iar ăia care nu oricum nu îi cred
 
apropo de plăcere vecina mea Iollanda
cu pensie de (la) stat fără dinți
şi fără litera R în vocabular
zice îmi pae hău
zice pe mine m-a dat afahă iubihea
zice nu mai  hecunosc nicio plăcehe în ea
 
zic doamnă dhagă io vă admih
ba chiar vă asemuiesc fhumoasei ahmuhăhese
a lui Hodin
dar să ştiți că mie-mi pare rău
numai de dracu’
 
nu vă afectați sunt un tip eminamente nohmal
am chiar şi o drăcie de angel păzitor-prădătorrr
lumea habar nu are e un mister mă şi mir
cum mă-sa ne mai ține vii
 
dar mie mi-e omor

George ASZTALOS



Volumul Ştefan Augustin Doinaş. 
Repere critice apărut în 2011 la Editura 
Dacia XXI (coordonator: Iulian Boldea) 
îşi propune să ofere cititorului avizat o 
perspectivă globalizantă asupra operei 
creatorului în cauză. Reprezentantul 
Cercului literar de la Sibiu trebuie perceput 
nu doar în calitatea sa de poet (rămas în 
memoria elevilor de liceu mai ales prin 
balada Mistreţul cu colţi de argint), ci şi în 
celelalte – eseist, traducător, dramaturg, 
prozator, predecesor al generaţiei ’80, 
urmaş al lui Arghezi sau discipol al lui 
Blaga, Liviu Rusu, D. D. Roşca şi congener 
şi coleg în Cercul literar de la Sibiu cu I. 
Negoiţescu, Radu Stanca, Ion D. Sârbu, 
Cornel Regman ş. a. Structurarea cărţii în 
secţiunile: I Interpretări, II Referinţe critice, 
cu o abundentă bibliografie a operei şi 
cu ultimul interviu al lui Doinaş, cu Alina 
Ledeanu, are menirea să reunească sub 
aceeaşi umbrelă puncte de vedere pe cât 
de diverse, pe atât de revelatoare în ceea 
ce priveşte atât poezia cât şi eseistica 
(aceasta din urmă îndeplinind un rol de 
ars poetica). Cum era de aşteptat secţiunea 
Interpretări se deschide cu articolul lui 
Virgil Nemoianu Poezia medierilor ample. 
Marele comparatist vede în poezia 
prietenului său un tărâm de întâlnire „între 
seriozitate şi ironie, între certitudinea legii 
şi negarea realităţii, între fixitate totală şi 
mişcare totală”. Prin analogie cu Baudelaire 

care „vorbea de corespondenţele dintre 
obiectele concrete”, Doinaş „presupune 
existenţa unei corespondenţe între 
planurile existenţei”.

Citind diferitele interpretări şi referinţe 
critice, desprindem o serie de idei 
recurente referitoare la opera doinaşiană. 
Se individualizează trei etape ale creaţiei 
care, după cum afirmă Nicolae Balotă 
(în articolul său Ştefan Aug. Doinaş), 
nu au un corespondent cronologic 
bine definit întrucât: „fiecare volum 
însumează mai multe vârste ale poeziei 
lui Doinaş”. Cele trei etape se definesc 
în felul următor: prima fiind „ momentul 
ecluziunii baladelor în atmosfera lucid 
romantică [...] a Cercului literar sibian”, 
cea de-a doua presupune „o decantare a 
lirismului vizionar, o renunţare parţială la 
metaforismul senzorial şi întruchipările 
mitopoetice”, iar cea de-a treia este „o 
reînnoire tematică şi instrumentală” care 
are în vedere parabola şi „sentenţiosul 
enigmatic”. Oricât ne-am feri de clişee, nu 
ne putem opri din a observa că poemele 
Omului cu compasul vădesc o raţionalitate, 
o apropiere de apolinic şi o armonie 
în formă care dau o re-interpretare a 
spiritului clasicist. Poezia presupune 
ritualizare, folosirea aceloraşi măşti de 
către alţi actori care joacă la nesfârşit 
variante ale aceleiaşi drame. Chiar şi erosul 
este văzut ca „eterna repetiţie în costume 

noi, a unor roluri identice, sub care se 
afirmă aceeaşi uniformitate a existenţei.” 
(Ovidiu Cotruş – Poezia lui Ştefan Aug. 
Doinaş).

Eseistica este abordată găsind modele 
în scriitori din literatura universală pe care 
Ştefan Augustin Doinaş i-a tradus. Putem 
da ca exemple pe Goethe, Mallarmé, 
Gottfried Benn, Jorge Guillén. De exemplu, 
în lucrarea Orfeu şi tentaţia realului autorul 
susţine ideea că originalitatea nu numai 
că nu mai este posibilă, dar nici nu este 
de dorit, ceea ce ar trebui să caute poezia 
şi arta, în general, este originaritatea şi 
epigonismul elevat. Radu Călin Cristea (în 
articolul intitulat Cuvânt înainte) observă 
că „una dintre cele mai fertile obsesii ale lui 
Doinaş a fost de a se supune unor modele, 
de a intra în consonanţă cu alte orizonturi 
spirituale (deschise prin falia imitaţiei) şi 
de a se desăvârşi ca epigon al acestora”. 
Acest fel de a urma un model reconstruin-
du-l intră, după părerea mea, în 
consonanţă cu postmodernismul. Ştefan 
Augustin Doinaş a scris toate operele sale, 
fie că erau ele poetice, eseistice, dramatice 
sau epice, având un puternic sentiment al 
culturii şi al unui model de gândire care 
trebuie urmat pentru a accede la Bine, 
Adevăr şi Frumos. În altă ordine de idei 
(spicuind din volum căci nu avem nici 
spaţiul, nici timpul unei analize complete), 
aflăm din articolul scris de Alex Ştefănescu 

(Ştefan Aug. Doinaş) despre dimensiunea 
socială a vieţii poetului Seminţiei lui 
Laokoon, despre momentul când acesta 
a fost închis de regimul comunist pentru 
o vină închipuită „pentru omisiune de 
denunţ”. Din discreţie şi bun simţ Doinaş 
nu a făcut niciodată paradă din acest 
aspect al vieţii sale „perioada cumplită, în 
care scriitorul a făcut închisoare din motive 
politice şi s-a aflat apoi sub interdicţia de a 
avea un loc de muncă şi de a publica, este 
menţionată prin nemenţionarea ei, prin 
simpla trecere, fără explicaţii de la 1957 la 
1963”. Tot în acest articol se menţionează 
şi intrarea lui Doinaş în parlament pe 
poziţia de senator (ce vremuri bune când 
mai existau în parlament şi poeţi! n.m., V. 
C.). Revizuirile estetice ale operelor unor 
mari poeţi din perioada postbelică ante şi 
post decembristă se realizează destul de 
încet şi trec prin diverse etape (naturale 
le-aş numi) asemănătoare etapelor din 
viaţa omului: de la copilăria admiraţiei, 
la adolescenţa negării totale, mergând 
sigur spre o atitudine mai echilibrată a 
maturităţii. Nu ştiu dacă am atins deja 
punctul maturităţii, dar cred/sper că nu 
suntem prea departe de el. În lumina celor 
afirmate mai sus, Ştefan Augustin Doinaş 
rămâne un reper în literatura română 
contemporană.
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Respir printr-o frunză
    
strâng între cuvinte cu-nfrigurare 
o frunză cu peţiolul spre răsărit
brumată sfârtecată de copita din vânt
batjocorită hăituită pe toate dealurile 
de cavalerii cu rânjet dreptunghic

îi dau să bea flăcări îndelung fermentate 
în butoaie de fag din crama lui Dumnezeu
o înfăşor cu trupul meu să-i fie cald
îi dau îngerii mei să nu-i fie teamă
când îngropată în pumnul plin de lacrimi
se va acoperi cu fâşii de noapte şi stele

mă priveşte înduioşată vede prin mine 
îmi pipăie bătăile inimii viaţa îi trece pe dinainte
ca un accelerat cu dungi infinite roşii şi albastre
se opreşte la ultima gară e Crăciun 
mama îi întinde coşul cu covrigi fierbinţi
ia unul îşi suflă peste el ultima dorinţă

sub talpă îmi ning amintirile ei
dintr-o pădure cu arbori de zăpadă şi de lumină
nepângăriţi de îmbrăţişarea murdară
a drujbei 

inima mea e verde ochii îmi sunt verzi
respir printr-o frunză cu peţiolul spre răsărit

Verde

cât verde în mugetul 
cerbului
din copite primăvara zvâcneşte
nicio frunză
nu ne cântă despre lună
la urechea de iarbă

ţine-mi suflarea între buze
dar din dar
în rouă ochiul deschis

mâinile sângerând a noi

Armina ADAM

În ultima zi din luna februarie, 
vineri, 28, a nului 2014, cu o zi înainte de 
“Mărțişor”, adică de debutul Primăverii, 
la Casa Municipală de Cultură “Mihai 
Eminescu” din Târnăveni, a avut loc 
o dublă lansare de carte a Poetului, 
Dumitru D. Silitră: Pianul din cireş (Ed. 
“eLiteratura”, Bucureşti, 2014, 94 p.) şi  
Noaptea draconidelor ( Ed. “Nico”, Tg. 
Mureş, 57 p.), două cărți de poezie, 
ajunse la cifra de 18, adăugate la cele 
anterioare care formează opera  sa 
poetică de până acum.

La 19 aprilie 2014 , D.D. Silitră va 
împlini, cu voia şi darul lui Dumnezeu 
,58 de ani.

El debutează cu versuri la 29 de ani, 
în “Steaua roşie”( azi, “Cuvântul liber” 
), iar editorial cu volumul de poezii, 
Teritorii licitate de cuci (Ed. Litera, 
Bucureşti, 1992), la 36 de ani.

La debutul publicistic, “Mitică” 
era sfios, respectuos, binevoitor, ba 
chiar pândit de o anumită timiditate. 
Frecventa cu regularitate Cenaclul 
târnăvean , “Tudor Arghezi” ( după `89 
, “Elena din Ardeal”). Debutul editorial 
la o editură din capitală era un act de 
curaj, era o realizare. A fost salutat cu 
bucurie  de colegii de breaslă.

Eu, ca Preşedinte de Cenaclu, ca 
mentor al creatorilor de pe Târnava 
Mică, am scris favorabil despre 
acest debut, ca şi despre cărțile sale 
ulterioare de poezie.

Din 1992 şi până în 2014 sunt 22 de 
ani. Va s ă zică în peste două decenii, 
poetul a publicat mult:18 volume! 
Dacă luăm o cifră medie pe volum, 50 
de poezii, rezultă că a publicat până 
acum circa 900 de poezii. Cifra este 
impresionantă, chiar dacă poeziile sale 
sunt în general concise. Lucian Blaga, 

într-o carieră artistică de peste 40 de 
ani, a publicat cam 365 de poezii, câte 
zile are un an.

A bătut de mai multe ori la “Poarta” 
Uniunii Scriitorilor din România şi din 
nefericire a fost mereu respins. Opinia 
mea nepărtinitoare este că merita să 
fie primit. 

Eu îi sugereaz să realizeze un 
volum antologic, selectat după un 
criteriu valoric riguros, prefațat de un 
studiu corespunzător şi, astfel, cu o 
singură carte să se prezinte la concurs. 
Nădăjduiesc că va reuşi să devină 
membru a U.S.R. Eu, deşi poetul D.D.S. 
se uită “de sus” la mine, “mentorul” lui, 
crezând probabil că e “Singur pe lume”, 
sunt dispus să-l ajut! Mereu se uită 
“departe” şi nu vede “aproapele”!

Pot spune, cu mâna pe inimă, că 
am citit atent tot ce a scris D.D.S. Eu nu 
vreau să-l judec.

Singurul Judecător Drept e sus şi 
este Isus Christos!

Omeneşte vorbind, ținând seama 
că am şi o specializare în receptarea 
şi evaluarea unor producții artistice, 
printr-un doctorat obținut la 70 de ani, 
cu teza, Ioan Alexandru - monografie 
critică ( 2011), cred că pot avea o opinie 
competentă despre creația poetică a 
lui Dumitru D. Silitră.

Aş vrea să subliniez din capul lo-
cului că D.D.S. are talent. Drumul său 
este, cu unele sincope, ascendent. El a 
câştigat de la un volum la altul un plus 
de coerență şi substanțialitate. Cultivă 
un vers liber. Aproape că şi-a format 
un stil personal. Limbajul figurat, 
imaginarul poetic, adesea surprinde 
prin asocieri inedite, prin sensibilitate, 
prin puterea de sugestie. Uneori, poate 
şi ispitit de a impresiona cititorul, de a 

fi “nonconformist”, apleacă “urechea” 
spre curentele avangardiste de la în-
ceputul secolului XX. 

Din ultimele două volume, selectez 
câteva poezii care pentru mine au 
trecut examenul critic: Pianul din cireş 
(p.13) - cu accente avangardiste; A fost 
o noapte de vis (p.53) - de inspirație 
religioasă autentică; Cârămidarii ( p.87) 
- o evocare impresionantă a sărăciei 
umane în Valea Plângerii [din volumul 
Pianul din cireş] ; Tot mai adesea (p.17) 
-o poezie cu tentă filosofică [din vol. 
Noaptea draconidelor].

Aş citi una dintre ele, A fost o noapte 
de vis. “Azi noapte / a trecut Domnul 
Isus / pe la mine, / mirosea a pământ 
reavăn. / A fost o noapte de vis. / 
Înainte de a pleca, / Domnul Isus mi-a 
spus, / fără de gest: / “Ce ți-a venit / 
să naşti cuvinte scris, / poete? / Te vei 
prăbuşi într-o tăcere adâncă!”/ Când 
m-a trezit lumina zilei / aveam în 
palmă o lumânare, / ardea pământul”.

Hai să citim şi Cărămidarii. “Și el 
şi femeia lui / făceau cărămizi / în 
capu` satului. / Când aveau cărămizi /
aproape pentru o casă, / le ardeau cu 
vreascuri / din copacii trăsniți, / apoi 
le vindeau la bucată. / După ce băteau 
palma, / în târg, trăgeau o băută, / 
de-i ducea gloaba de cal / înapoi în 
capu` satului, / înjurând de mama 
focului.  Nu o să avem noi niciodată / 
cărămidă pentru casa noastră”

Atât.
O sugestie pentru poet. Să nu 

publice tot ce scrie. Să nu fie obsedat 
de numârul volumelor, ci de calitatea 
scrisului.

Mi-e dor de “Mitică”, aşa cum era el, 
pe la 29 de ani, în perioada debutului 
publicistic! Să auzim veşti bune!

Dumitru D. Silitră: Dublă lansare 
de carte

de Aurel HANCU

Ştefan Augustin Doinaş – recurs la imagine
de Valeria CIOATĂ
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Ardealul nou a reprezentat prima pagină a comunismului 
în Mureş dar şi cea mai importantă realizare jurnalistică 
mureşeană a sfârşitului anilor ’40. Timp de trei ani, până la 
transformarea în organ oficial al organelor de conducere 
comuniste locale (începând din 6 noiembrie 1949), Ardealul 
nou a încununat prin structura complexă, calitatea articolelor 
şi aspectul grafic, întreaga experienţă acumulată de presa 
mureşeană românească de-a lungul perioadei interbelice, 
dincolo de conţinutul ideologic impus al perioadei.

Ardealul Nou (1946-1952) a fost lansat ca publicaţie 
bisăptămânală în 21 iunie 1946, ca susţinător al Frontului 
Plugarilor Mureş, formaţiunea primului ministru Petru 
Groza. Ca urmare a evoluţiei politice din ţară, orientarea 
bisăptămânalului suferă transformări semnificative în 
cursul apariţiei, ilustrând evoluţia presei mureşene înainte 
şi după schimbarea de regim. Ardealul Nou apare astfel ca 
,,ziar de atitudine, informaţii şi publicitate”, devenind la 
scurt timp ,,ziar democratic” (1946) şi în cele din urmă organ 
al Comitetului judeţean al Partidului Muncitoresc Român 
Mureş (1949). 

Ardealul nou a format alături de publicaţia maghiară 
locală Szabad Szó (1944-1951) prima pereche instituţională 
din seria celor create de regimul comunist pentru a dovedi 
egalitatea tratamentului de care se bucurau la Târgu-Mureş 
cultura maghiară şi cea română. ,,Confratele”1 Ardealului 
nou aprecia astfel prin scrisul redactorului său şef Kovács 
György că ,,Fiecare dintre numerele ziarului a luptat pentru 
realizarea acelor scopuri pentru care a pornit la luptă şi luptă 
şi azi sub steagul democraţiei populare nu numai poporul 
român dar şi masele largi muncitoreşti maghiare, împotriva 
duşmanilor comuni, pentru fericirea comună a celor două 
popoare, pentru ţeluri comune, fie că vorbesc româneşte sau 
ungureşte. [...] Eu însumi ca redactor responsabil al celuilalt 
ziar democratic popular din Tg.-Mureş, ca unul din purtătorii 
opiniei poporului maghiar muncitor, întind cu căldură o 

mână tovărăşească, şi cu această ocazie, fiecăruia dintre 
redactorii «Ardealului nou».”2

Proiectul a pornit din iniţiativa ziariştilor Zoe Voinescu, 
Vasile Dima şi I. Pavel Marian, sub coordonarea redactorului-
şef Gheorghe Dan. Din 6 iulie 1947 directorul publicaţiei 
este profesorul Zeno Vancea, publicist format în perioada 
interbelică, colaborator al revistelor culturale ale vremii, 
Mureşul cultural (1929) şi Jar şi slovă (1937). Redactorii 
publicaţiei în primii ani au fost Ştefan Luca, Ella Dinescu, 
Traian Suciu, Liviu Moldovan, Eugen Sănduleac, M. Aurel, Ion 
Marian, Ioan Silvăşan, Emil Radu, I. Pavel, G. Man, Emil Popa, 
Vasile Şimon, Dorin Darie, Romeo Dăscălescu, V. Şimon, Iosif 
Todea, Valeriu Marcu, Remus Luca, L. Buţiu, Georgeta Man, 
Radu Costinaş, Elena Şimon, Mihail Pintea, Eliza Cioloboc, 
Tini Dumitrescu, V. Săbădeanu, M. Mihăileanu, Ion Marian.

În ciuda presiunilor politice ale perioadei, Ardealul nou 
s-a evidenţiat în primii ani de apariţie prin promovarea unei 
direcţii informative echilibrate în privinţa actualităţii locale: 
,,E adevărat că războiul ne-a obişnuit cu ştiri care de care 
mai senzaţionale şi că efectele de ordin psihologic nu pot fi 
trecute cu vederea, ar fi însă o greşeală principală să atribuim 
acestui factor mai multă însemnătate decât celui social şi 
economic.”3 Prin această abordare, publicaţia a devenit o 
tribună de exprimare a intelectualităţii româneşti mureşene, 
în spiritul afirmat pe această direcţie în perioada interbelică 
de Gazeta Mureşului: ,,Ardealul nou şi-a propus din prima zi 
să lupte pentru luminarea şi educarea ţărănimii muncitoare 
în spirit democratic şi să strângă în jurul său conducătorii şi 
intelectualitatea satelor – preoţi, învăţători, notari, medici, 
agronomi, jandarmi etc. – pentru a-i ajuta să cunoască şi să 
priceapă înţelesul adevăratei democraţii.”4

Pagina culturală a publicaţiei Ardealul Nou reflectă 
consecvent activitatea cercului literar ,,Mureş” – ,,un 
mănunchi de tineri intelectuali români, constituiţi într-un 
cerc literar – de ce să n-avem curajul s-o spunem? – ignorat 
nu din vina lor ci din indolenţa celor care de fapt ar fi avut 
datoria să dea sens vieţii spirituale româneşti de aici.5” În 
iunie 1945 gruparea literară reuşea să editeze şi o colecţie 
de poeme ale membrilor săi, intitulată 13 Poeme de dragoste 
semnate de Ioanichie Olteanu, Emil Morariu, Traian Dragoş, 
Aurel Gurghianu, Aurel Holircă, G. I. Olteanu, Lucian Văleanu, 
R. Luca, Francisc Păcurariu. 

Ioanichie Olteanu apare în pagina culturală a Ardealului 
Nou şi în postura de cronicar de film, criticând calitatea 
îndoielnică a peliculelor maghiare puse în circulaţie în spaţiul 
transilvan în perioada ocupaţiei: ,,Noi ştim că arta şi cultura 
adevărată a Ungariei au multe realizări progresiste şi numără 
multe figuri nobile: pe acest teren am vrea să se lucreze 
pentru adevărata artă a poporului maghiar şi pe luptătorii 
lui pentru libertate, dar nicidecum manifestările unei clase 
reacţionare şi corupte, care n-ar putea decât să ne mărească 
scârba şi revolta pentru Ungaria de ieri.”6

Campania electorală, aflată în plină desfăşurare în vara 
lui 1946, ocupă tot mai mult spaţiu în paginile ziarului. La 
început, Ardealul Nou porneşte seria informărilor electorale 
cu un apel la respectarea adversarului politic7, dar odată cu 
intensificarea campaniei electorale, articolele de propagandă 
comunistă şi de denigrare a opoziţiei  acaparează pagini 
întregi, ca şi textele ample care încercau să distrugă 
credibilitatea unor lideri ai ţărăniştilor şi liberalilor locali, 
precum Eugen Nicoară8, Ion Bozdog9 şi Emil Dandea10.     

În plină campanie electorală soseşte la Târgu-Mureş 
şi primul ministru Petru Groza, la 20 octombrie 1946, fiind 
întâmpinat ca un erou de miile de oameni mobilizaţi într-o 
atentă punere în scenă care va deveni ritualul politic al 
epocii ce avea să urmeze: decorarea oraşului cu flori, lozinci 
şi portrete, primirea cu fanfară a trenului ministerial în gara 
Târgu-Mureş, întâmpinarea cu pâine şi sare, ovaţiile mulţimii, 
defilarea ostaşilor, prezenţa portului popular român şi 
maghiar.11 Dar pe măsură ce schimbarea politică devenea 
un fapt împlinit, prin abdicarea forţată a Regelui Mihai şi 
proclamarea Republicii Populare la 30 decembrie 1947, 
discursul ziarului se adaptează ideologiei oficiale care în 
problema etnică susţinea deplina egalitate şi fraternizarea 
forţată, căci masa de manevră trebuia să câştige un statut 
unitar, necomplicat de detalii.

1. Doi ani, în Ardealul nou, Târgu-Mureş, anul III, nr. 131, 
20 iunie 1948, p. 3.

2. Kovács György, Umăr la umăr, în Ardealul nou, Târgu-
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Mihail Şolohov, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură 
în anul 1965, este considerat a fi 
un mare romancier al secolului 
XX. Cea mai importantă lucrare 
a sa, Donul liniştit, este, fară 

îndoială, un mare roman şi, chiar 
dacă o imensă controversă care a 
depăşit graniţele Rusiei a existat 
cu privire la adevăratul autor al 
cărţii (Mihail Şolohov a fost acuzat 
în mai multe rânduri de plagiat, 
spunându-se că ar fi folosit de fapt 
însemnările unui ofiţer albgardist 
atunci când a scris cartea), acest 
roman rămâne o capodoperă a 
Literaturii Universale.

Dincolo de valoarea literară 

de netăgăduit, romanul Donul 
liniştit este o frescă a vieţii dure 
a cazacilor de la Don, aceşti 
oameni aspri a căror existenţă se 
împleteşte cu verbele „a lupta”, 
„a călări”, „a iubi” (în mod car-
nal, desigur) şi care trăiesc aşa 
cum trăieşte natura: se nasc, se 
împerechează, mor.

În ciuda titlului, timpul de 
desfăşurare a romanului nu este 
unul liniştit. Acţiunea cărţii începe 

în anul 1912 şi se derulează pe 
parcursul a zece ani, până în 1922, 
cuprinzând perioada primului 
război mondial şi a războiului civil.

Chiar dacă personajul princi-
pal al romanului este cazacul în 
toate ipostazele lui, din această 
masă de cazaci se desprinde fa-
milia Melehovilor şi mai cu seamă 
figura cazacului Grigori Melehov, 
luptător aprig pe care soarta îl 
mână mai întâi în armata ţaristă 

pe frontul estic al primului război 
mondial, trecând apoi, odată 
cu începerea războiului civil, în 
tabăra albilor, iar mai pe urma în 
tabăra roşie a bolşevicilor.

O carte controversată, o carte 
mare. Doar citind-o vei înţelege 
de ce-am fost penalizat cu dimi-
nuarea salariului cu 10% pe o lună 
(în urmă cu 31 de ani) pe motiv că 
o citeam în timpul serviciului.
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Donul liniştit                                                       Mihail Şolohov 
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