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Romanele lui Gheorghe 
Schwartz (Martorul, Pietrele, A 
treia zi, Spitalul, Efectul P, Om 
și lege, Cei o sută etc.) sunt, 
cum observă Mircea Mihăieş, 
„încercări de reconstituire a unei 
epoci şi a unui climat”. Proiect 
epic ambiţios, de anvergură, 
început în urmă cu 27 de ani, Cei 
o sută, de Gheorghe Schwartz 
însumează acum unsprezece 
volume şi aproape patru mii de 
pagini, constituindu-se într-o 
rescriere nuanţată a istoriei, prin 
reconstituire şi refuncţionalizare 
estetică a unui trecut fluctuant, 
ce se lasă ghicit mai ales prin 
revelarea cutelor sale ascunse, a 
detaliilor mai mult sau mai pu-
ţin revelatoare. Tradiţii, drame, 
ritualuri existenţiale, mituri şi 
revelaţii sunt elementele care 
structurează acest demers nara-
tiv ce caută să surprindă logica 
istoriei, arhitectura halucinantă 

a destinului şi jocul iniţiatic al 
fiinţei prinse în relieful labirintic 
al timpului. Deloc întâmplător, 
într-un interviu, Gheorghe 
Schwartz crede că „arta scrisului 
tocmai în aceasta constă: în 
construirea unui puzzle în care 
fragmentele disparate să pro-
vină din creuzetul autorului, iar 
alăturarea lor să se realizeze după 
reţetele cunoscute ale vieţii. Doar 
astfel limbajul rămâne inteligibil 
– prin echilibrul permanent 
dintre materialul inventat şi lo-
gica, educaţia, cutumele celui 
căruia i se adresează. Cititorul 
trebuie să posede instrumen-
tele necesare pentru a se pu-
tea descurca în universul ce i 
se propune”. S-a spus, pe bună 
dreptate, că „scriitorul refuză nişa 
pitorescului şi a culorii locale, că 
îndrăzneşte să gândească la sca-
ră monumentală, asumându-şi 
condiţia de european sau, mai 
mult decât atât, condiţia omului 
în general, conţine o lecţie im-
portantă nu doar pentru artişti 
şi intelectuali, dar şi pentru 
spiritul nostru public” (Caius 
Dobrescu), astfel încât acest 
roman-fluviu care circumscrie 
personaje ale istoriei celor o sută 
de generaţii ale umanităţii, de la 
Primul („venit pe ape ca Moise 
Teonomul şi ca Sargon Regele”) şi 
până în contemporaneitate este 
o epopee a umanului surprins 

în ipostaze semnificative şi sim-
bolice. 

Volumul al unsprezecelea, 
Cei O sută.  Agnus Dei,  (Editura 
„Curtea Veche”, 2013), cuprinde 
destinul a şapte personaje, an-
grenate în mecanismele unei is-
torii subiective, cu turnură fluidă, 
o istorie ale cărei avataruri sunt 
reprezentate într-o proiecţie li-
vrescă, sceptică şi moralizatoare 
totodată, ce transformă translaţia 
epică în lecţie de viaţă şi pildă 
a unei cunoaşteri cu rol ritualic 
şi revelator. Nu întâmplător, 
cel de al o Sutălea Personaj, 
Gheorghe, are ca deviză în-
demnul „Să rezişti!”. Personaje-
le acestei saga (Nostradamus 
din Viena, Mediumul Raul-
Olfert, Peter-Pierre, Rudolph, 
Ruppert, Constantin-Ahasverus, 
Gheorghe) sunt tot atâtea ipos-
taze, forme şi metamorfoze 
ale umanului care traversează 
diferite epoci şi structuri 
mentalitare. Prozator erudit, hi-
perlucid, conştient de benefi-
ciile, convenţiile şi riscurile epi-
cului, cu înclinaţie evidentă spre 
interferenţele dintre referen-
ţialitate, ficţionalitate şi livresc, 
Gheorghe Schwartz e autorul 
unei cronici ce consemnează o 
istorie alternativă, într-o epopee 
în care sunt reunite obiectivi-
tatea şi parodicul, ironia, livrescul 
şi imaginarul. Atent la spec-

tacolul şi scenografia istoriei, pro-
zatorul construieşte o viziune 
narativă cumpănit articulată, 
fundamentată pe reperele unei 
„arte a supravieţuirii”, asumate, 
de altfel, programatic. Ce sunt 
cele o sută de naraţiuni decât 
„cioburi dintr-o hologramă a 
întregului”, cum scrie chiar pro-
zatorul, produse de o atitudine 
de „contemplare activă” a lumii 
şi devenirii ei. Desenând o istorie 
halucinantă, în care mistica 
speranţei umane se întretaie 
cu coşmarul războaielor, cu 
fanatismul şi intoleranţa ideo-
logiilor totalitare, prozatorul îşi 
asumă, în fond, o dublă viziune 
asupra spectacolului istoriei, nu 
lipsită de un accent schizoid, 
printr-o dublă postulare, o dată 
în registru sublim, altădată în re-
gistru dramatic-infernal. În acest 
fel, itinerariul naratorului e unul 
iniţiatic, într-un traseu cu relief 
labirintic, fragmentar şi abulic. 

Roman în care transpar 
figuri umane, simboluri, mi-
turi, dar şi teorii sau ficţiuni ale 
postmodernităţii, în care indi-
vidualismul şi spiritul naţional se 
intersectează cu globalizarea, Cei 
O sută. Agnus Dei e o construcţie 
narativă densă, simbolică, cu 
desen epic bine articulat, condus 
cu eficienţă şi luciditate de un 
scriitor de incontestabilă forţă a 
discursului şi viziunii.
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FIR NETORS

Dorința de a intra în atelierul unui artist şi a-i iscodi secretele, echivalează poate cu 
cea a unui voaierism, însă nevinovat, scuturat de încărcătura plăcerilor senzuale. Deşi, 
de această dată, fiind vorba de atelierul unei plăsmuitoare a firului de lână netors gân-
dul poate conduce la ideea de loisir, de confort sau de repaus. Toate aceste atribute ale 
artelor decorative sunt însă spulberate apropiindu-te de lucrările artistei deja împlinite 
în sfera textilului, aşa cum se relevă Csíky Szabó S. Ágnes. 
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Un film de Oscar din 1950, al lui Billy 
Wilder, SUNSET BOULEVARD, spune cine-
matografic o poveste a unei actriţe-vedetă. 
Ea e regina grandomană a filmelor mute, se 
numeşte Norma Desmond (interpretează 
Gloria Swanson). Are lângă ea un protector 
care îi conservă iluziile, un majordom sinis-
tru (Erich von Stroheim), cândva regizorul 
ei favorit şi, întâmplător, şi primul ei soţ. În 
fapt e o vampiriţă cam uşuratică ale cărei 
încercări de a părea tânără la cincizeci de 
ani o fac, în mod paradoxal, să arate de o 
sută. Angajează un scenarist tânăr, frumuşel 
dar mediocru să scrie un scenariu pentru 
ea. Acesta o părăseşte pentru o actriţă mai 
tânără. Vedeta bătrână nu rezistă realităţii şi 
îl ucide. Aceasta e povestea.

Trei cadre din acest film îmi sunt încă 
proaspete în memorie (am văzut filmul la 
telecinemateca veche, prezentat de Flo-
rian Potra). Un prim-plan foarte apropiat 
al unor mâini în mănuşi albe cântând la o 
orgă veche iar în planul doi-trei o încăierare. 
În alt cadru, aparatul de filmat coboară de pe 
chipul lui Cecil B. DeMille (se interpretează 
pe el însuşi) şi fixează umbletul său ţanţoş 
de scenă, absurd şi demodat, în cizmele sale 
lustruite de călărie. Ultimul cadru aproape 
că l-aş putea picta. În mulţimea de repor-
teri, reflectoare, camere de televiziune, 
poliţişti veniţi să o aresteze, ea se îndreaptă 
spre un cameraman cu un aer teatral şi îi 
spune că este pregătită pentru scena prim-
planului. Mai ţin minte chipul împietrit al lui 
von Stroheim dirijând reflectoarele sadice 

pe faţa decavată şi răvăşită de ani a glorioa-
sei actriţe, întru o ultimă fabricare a mitului.

Ei, bine, teatrul românesc de după 1989 
se poate regăsi în parte aici. Teatrul cu tot 
cu spectatorii săi. Pentru că şi spectatorul 
de teatru a fost o vedetă, pentru că şi spec-
tatorul de teatru a mai îmbătrânit o dată cu 
iluziile lui despre cultură.

Pledoaria mea pentru teatrul viitorului 
are ca prim punct despărţirea de iluzia că el 
e mai presus de realitate, un platou destinat 
evaziunii. Îmi repugnă spectatorul care vine 
la teatru ca să scape de griji. Îl voi dezamăgi. 
Dacă teatrul e bun şi spectatorul cinstit, cu 
siguranţă acesta din urmă va avea o “grijă” 
în plus, la terminarea spectacolului. Pe de 
altă parte, dacă teatrul va vrea să poarte 
mănuşi albe şi să cânte stanislavskian la o 
orgă veche, va vedea în curând sanctuarul 
său, scena, reflectoarele, strapontinele, ca 
un bulevard al amurgului.

Iată datele care mă fac să nu cred că 
se va întâmpla aşa. De altfel el, teatrul, se 
reinventeză singur de la o stagiune la 
alta şi face ridicolă orice operaţiune de 
salvare dinafară. Teatrul are aceeaşi vârstă 
cu omul. S-a născut în faza homo erectus.
Când omul a devenit biped a văzut Teatrul 
Lumii. Şi s-a văzut privit de Lume. Iar dinco-
lo de Lume, MARELE SĂU SPECTATOR TUTE-
LAR, GUVERNATORUL PIESEI MARI. Aţi avut 
ca şi mine, bănuiesc, prilejul să mergeţi sin-
guri, noaptea, pe o stradă pustie. Nu vi s-a 
părut că zidurile, ferestrele vă privesc? E ne-
voia noastră de şoapta tandră a universului: 

exişti, exişti. Cui nu-i place cântecul ăsta? De 
asta cred că teatrul nu va muri niciodată.

Dar lucrătorii lui artişti să rămână de-
votaţi acestei origini. Primele forme de 
teatru au fost cele populare. Scrobeala şi 
excesul de pudră nu-i fac bine. David Esrig, 
celebrul regizor al spectacolului “Nepotul 
lui Rameau”, predică zi de zi, în Germania, 
unde conduce un teatru: ELIBERAŢI TEA-
TRUL DE JUGUL LITERATURII.

Dacă Esrig, spune asta, după decenii de 
teatru, trebuie să-l credem. Eu aş plusa şi aş 
spune că instituţiile teatrale româneşti mai 
au reflexe estetice condiţionate de realis-
mul rusesc. Cantonarea în săli cavouri care 
îţi limitează soluţiile scenice, posibilităţile 
de exprimare, este o greşeală de manage-
ment pe care o denunţ cu îndrăzneală. Am 
construit într-un cadru multidisciplinar 
al practicii de la teatrologie, o campanie 
condusă de un ONG botezat KNOW ART. 
Campania am numit-o TEATRUL CASELOR 
VECHI şi era proiectată pe durata a şapte 
zile, pe principiul O SEARĂ, O CLĂDIRE, UN 
EVENIMENT. Teatrul Naţional unit cu Filar-
monica, puteau să producă cu acelaşi buget 
un spectacol integrat CARMINA BURANA 
regizat pentru exterior în faţa unei clădiri 
monumentale pe care un elev eminent de 
la istoria artei să ne-o prezinte fără aerul de 
băşcălie al lui Caramitru la UNITER, când a 
pronunţat sintagma, “secession ardelean”

Viitorul teatrului românesc depinde 
şi de treburi umile, gospodăreşti cum ar fi 
şcoala. 

Excesul de teorie, de scientism, e o 
păguboasă obişnuinţă a programelor 
de studiu. Sunt un student bătrân şi mă uit 
trist la universitari care dictează propoziţii 
savante din caiete. 

 Cum poţi să-ţi refuzi spectacolul unei 
conversaţii directe pe temă cu studenţii tăi, 
până la urmă prezumtivi discipoli? Iar dacă 
ei nu sunt în stare, alege naraţiunea liberă. 
De la Esrig ţin minte ideea intuiţiei în artă, 
din Hegel, pentru că a narat-o frumos. La 
universitate te duci să afli ce nu poţi afla în 
altă parte, adică în biblioteca ta, la sala de 
lectură sau aiurea. La arta dramatică, me-
seria a precedat şcoala, întâi au fost actorii, 
nu profesorii şi de aceea cred că singurul 
mod de a învăţa aici e ca la pictori: ia pen-
sula, culorile şi paleta şi fă artă, la început 
după Maestru şi apoi după capul tău. Însă 
maeştrii sunt puţini.

În acest context al şcolii ridic şi pro-
blema regizorilor. Esrig a mărturisit la mo-
mentul întâlnirii de la UAT Târgu-Mureş. Fără 
Dinică şi Moraru nu puteam face “Nepotul 
lui Rameau”. Deci Actorul este centrul şi pe 
el trebuie să nu-l transformăm în figurant, în 
păpuşă, aşa cum e tendinţa la unii regizori 
geniali şi furioşi.

Aceasta e o mică schiţă pentru viitorul 
teatrului românesc. Cînd un om de afaceri 
cere bani de la un partener, acesta din urmă 
îl întreabă: când ai nevoie de banii ăştia? 
Ieri, vine răspunsul imediat. Viitorul teatru-
lui românesc începe ieri.

TEATRUL ROMÂNESC PE BULEVARDUL AMURGULUI?
de Ion POTOLEA

Din vârful livezii de pe dealul 
lui Varga, se vede aproape tot satul 
ca-n palmă. Casele cu acoperişuri 
de ţiglă roşie, înşiruite de-a dreapta 
şi de-a stânga drumului principal, 
la care noi îi spuneam „drumu’ ţării”, 
stau pitite sub verdeaţa copacilor 
crescuţi cam în neorânduială prin 
curţile oamenilor. Doar şirul lung 
de plopi plantaţi de elevii şcolii în 
zilele de practică agricolă şi care-
au crescut drepţi ca nişte lumânări 
şi falnici ca nişte cătane, mai lasă 
să se ghicească o oarecare ordine 
prin înşiruirea lor ordonată de-a 
lungul „drumului ţării”. Dacă iei fie-
care gospodărie-n parte însă, n-ai 
putea spune că  omul la el în curte 
n-ar avea ordine. Nu-i vorbă, mai 
sunt şi unii la care curtea li-i fără 
nici un Dumnezeu, de parcă „şi-o 
bătut dracu’ nevasta prin ograda 
lor”, cum ar spune Buna Anica. 
Dar oamenii-s de multe feluri iar 
despre cei delăsători, Buna Anica 
avea obiceiul să mai spună că... 
„din coadă de câne, nu poţi face 
sâtă de mătasă”. De la drumul prin-
cipal se desprind şapte-opt uliţe, 
la fel de năpădite de verdeaţă, 
cu aceleaşi case, mai rare sau mai 
îngesuite, mai mari sau mai mici, 
după puterea şi ambiţia fiecăruia. 
Casele de „peste vale” se văd mai 
mici şi mai în dezordine aşezate, 
cum şi sunt dealtfel şi-n realitate, 
nu numai pentru că sunt mai de-
parte de dealul lui Varga. Între cele 
două părţi ale satului se-ntinde 

râtul cu pâlcuri mari de papură, 
trestie şi rogoz, cu ochiuri de apă 
şi locuri mlăştinoase şi unde în 
serile de toamnă vin vânători de-
pe-te-miri-unde, la vânat de raţe 
sălbatice. Mai jos, înspre Şeulia, în-
cep lacurile de peşte, aliniate unul 
după celălalt până hăt, spre Luduş.

- Îi fain satu’ nost, îi fain mai ales 
pintru că întâi ş-întâi îi a nost, spu-
nea adesea Buna Anica. Când eram 
copilă nici nu-mi băteam capu’ 
cum or fi alte sate. Mai târzâu, când 
am crescut mare şi am prins a mere 
şi io cu mama şi cu tica pi la târguri 
sau pi la moară prin alte sate, am 
văzut că satile nu-s la fel. Şi când 
m-am dus prima dată la oraş, la 
Târgu Murăş, am mers pi jos, că 
aşa umbla lumea pe-atunci şi pes-
te dealuri că aşa era mai drept şi 
mai scurt drumu’... ş-am trecut 
peste deal, pi la Floricel şi mai de-
parte pi la Fânaţâle Mădăraşului, 
pi la Hărţău, prin Beşa şi ieşeam 
la Podeni, în capu’ oraşului. No 
ş-am văzut că mai cătră oraş şi 
căsâle oamenilor îs altfel închel-
mate şi chiar şi gardurile-s făcute 
altfel. Prin satile ungureşti vedeai 
mai multe flori pi la fereşti şi prin 
faţa căsii. Da’ tăt satu nost’ era mai 
fain şi cu oameni mai pretinoşi şi 
mai povestelnici. Amu, nu-i vorbă, 
că-n fiecare sat îs feliuri şi feliuri 
de oameni... şi mai faini şi mai şozi 
şi mai ocoşi şi mai prostalăi... că 
poate Dumnezo-drăguţu’ n-o avut 
numa un calapod după care i-o fa-

cut. Sau poate că pe câte unu’ l-o 
făcut cu gându’ într-altă parte c-o 
fi avut şi el gândurile Lui, Doamne 
iartă-mă că vorovesc cu păcat. Nu-i 
traba mea să judec pe Dumnezo, 
da’ mă mir câteodată cum i-o făcut 
aşa de-n treaba lor pe câte unu’. 
No, numa’ pe Mikloş dacă-l iei... 
vinea sara la noi şi ţânea sus şi tare 
că-nainte de Turnu’ Babilonului 
pe lume nu erau numa’ unguri...
cică dup-aia le-o-ncurcat Dumne-
zo limbile la oameni de vorovesc 
atâtea limbi. Tica, Dumnezo-l ierte, 
se mânia şi-i spunea în faţă că-i 
prost  şi că nu ştie cine i-o băgat în 
cap tăte măgăriile alea. Da’ mai este 
şi câte unu’ care să ţâne mai sfătos, 
da’ pintru aia tăt zâce câte una de 
stă mâţa-n coadă şi câteodată râd 
sângură şi când îmi amintesc. Nu 
mai încolo de lelea Anica, Leţoaie, 
cum o ştie tătă lumea... într-o du-
minică stăteam de poveşti cu ve-
cinile astea, cum mai stau muierile 
de poveşti în zi de duminica... şi nu 
ştiu cum vine vorba de copii mici şi 
de născut. No, şi numa ce zice lelea 
Anica: „Io când l-am făcut pe ăsta 
mai mic, pe Toader, de dimineaţă 
trebuia să-l nasc, da’ n-am avut 
vreme până dup-amiază... c-am 
avut otavă de băgat în fânar, am 
avut de sfărnit cucuruz pintru moa-
ră şi n-am avut vreme.”  Noi ne-am 
apucat de râs şi nu mai ştiu care i-o 
zâs ca... ”Lasă lele Anică... dără şi 
noi am facut copii şi ştim că nu-i o 
treabă pe care poţi s-o laşi pe mai 

târzâu.” No, păi s-o cam supărat le-
lea Anica ş-o plecat dondănind că 
ce ştim noi astea mai tinere despre 
făcutul copiilor.

- Bună... da’ cu Şipoşoaie ce-i? 
De ce umblă-mbrăcată aşa de nu 
vezi pe nimeni cu haine ca a ei? Şi 
de ce-i zice lumea „Domnişoară”? 
Că doară-i bătrână ca măgaru lui 
Ienoşăl.

- O, mă copii! Cu ea îi altă 
poveste. Io cred că niciodata 
Şipoşoaie, Domnişoara adică, n-o 
fost chiar ipenă. Aşa când stai 
de vorbă cu ea, zâci că-i întreagă 
la cap...da câteodată o ia rău pe 
arătură. Domnişoara îi fată de popă 
reformat că dără-i unguroaică. 
Amu io chiar nu ştiu dacă tată-so 
o fost popă aici în sat sau numa 
s-o mutat mai târzâu pe-aici. Da 
mai tare-i c-o vinit de pe oareune... 
c-aici în satu’ nost îs unguri puţini 
tare. Şi numa pe ea o avut-o popa 
ăsta şi cică o dat-o la o şcoală la 
Budapesta unde-nveţi să pictezi 
fain... şi chiar că pictează fain, că 
Vergina lu’ Beleanu i-o dus o fo-
tografie veche de-a lu’ mumă-sa, 
Margareta lu’ Artimon, voi n-aţ 
ştiut-o... şi i-o făcut după fotogra-
fia aia on tablou fain, colorat, de 
zâci c-o-nviat Margareta. No ş-apăi 
zâce Vergina, că ea mai umblă pi la 
Domnişoara, că i-o povestit zăluda 
asta de Şipoşoaie o poveste de ţî 
să face păru’ măciucă-n cap... că 
cică-n tinereţa ei, că amu are vro 
nouăzeci de ani, i-o fost drag tare 
on ofiţer de husari. Şi, zâcea ea, 
aşa-i era de drag că era tot timpu’ 
cu gându’ să facă cumva să-i scoată 
ochii c-on ac de făcut cipcă să nu-l 
mai placă nime numa ea. No! Poţi 
spune că era citovă la cap? Ş-apăi 
ofiţeru’ ăla, cică o murit din nu 
ştiu care bai şi ea n-o mai vrut să 

să mărite. De-aia-i Domnişoară...şi 
de-mbrăcat, umblă aşa îmbracată 
pintru că, de bunăsamă când era 
ea tânără, aşa umblau îmbrăcate 
fetele domnilor ş-apăi ea nu ş-o 
mai schimbat moda.

Pe Şipoşoaie o vedeam des 
prin sat, chiar şi acuma când era 
bătrână tare. Şi nu lipsea niciodată 
de la serbările de sfârşit de an 
şcolar. Se aşeza în primul rând în 
sala Căminului Cultural alături 
de maică-sa până a trait, iar mai 
târziu singură. Chiar şi la optzeci-
nouăzeci de ani umbla îmbrăcată 
în rochii şi bluze roz sau albe, pline 
de dantele şi volane, cum numai în 
unele filme de la cinema am mai 
văzut, cu o pălărie imensă pe cap 
şi încărcată de flori şi pene, mereu 
alta. Se uita la noi, cei de pe scenă, 
prin nişte ocelari pe care-i punea 
la ochi din când în când, ţinându-i 
de un mâner. Când era prea cald 
sau ploua, avea umbrele ciudate, 
încărcate şi alea de dantele şi 
fundiţe. Am văzut-o odată când a 
venit la stâna ceapeului să-şi cum-
pere urdă... a scos din buzunar o 
linguriţă mică şi cu mâner înflorit 
si cu ea a gustat din urdă să vadă 
dacă-i proaspătă. Pentru noi, erau 
de mare mirare toate acestea.

- Fain satu’ nost... repeta Buna 
Anica cu voce joasă, aproape şop-
tită, de parcă doar pe sine mai tre-
buia să se convigă de asta.

Peste verdele câmpului de-
nceput de vară trec alene umbrele 
norilor răzleţi de pe cerul de ci-
coare... nori de forme ciudate, în 
care ghiceşti ba un taur împungos 
gata să te ia în coarne, ba un om cu 
o desagă-n spate, ba chiar un bu-
chet de flori şi pene aidoma celui 
din pălăria Domnişoarei.

Poveştile lui Buna Anica (XV)

Nelu MĂRGINEAN:



Aveam 4 ani când părinţii m-au dus la un spectacol de 
teatru. Unul pentru „oameni mari”. Apariţia în foaier a acestor 
„oameni mari” (care erau spectatorii din acea seară) era una 
serioasă şi elegantă. Foaierul în sine, strălucitor şi maiestuos, 
îmi crease deja o stare de uimire. Apoi, am intrat în sală şi, pe 
scenă, au apărut alţi „oameni mari”. Şi aceştia erau serioşi sau 
veseli, oricum mai gălăgioşi decât cei de dinainte. Şi iarăşi 
am fost uimit, mai cu seamă pentru că oamenii din sală nu 
vorbeau deloc cu cei de pe scenă. M-am conformat şi eu şi, 
din câte am aflat ulterior, am tăcut şi eu vreo 2 ore. Apoi s-a 
aplaudat din sală şi oamenii de aici s-au ridicat în picioare. 
Iar cei de pe scenă se uitau la noi, ne zâmbeau şi ne făceau 
plecăciuni. Dispăreau dintr-odată, dar, dacă noi aplaudam, 
reveneau pe scenă. Şi ei păreau uimiţi. Eu, din ce în ce. Apoi 
am plecat acasă, odată cu toţi oamenii eleganţi lângă care 
stătusem.

De curând, am citit o mărturisire a lui Eugen Ionescu. Avea 
4 ani şi mama l-a dus la un spectacol de teatru de păpuşi. La 
scurt timp după începerea reprezentaţiei, toţi copiii au început 
să râdă. Văzând că fiul ei rămâne impasibil, mama crede că se 
plictiseşte şi îi propune să plece. Copilul era însă consternat, 
stupefiat, total prins de ceea ce se întâmpla pe scenă. Ionescu 
adaugă: „Era însuşi spectacolul lumii care, insolit, improbabil, 
dar mai real decât realitatea, mi se arăta…”. Uimire din nou. Ea 
este repede definită ca fiind mirare, dar, în context, aş spune 
mai curând că e vorba de o surpriză neaşteptată, care naşte o 
emoţie profundă. Cred că, astăzi, mai mult ca oricând, teatrul 
trebuie să mizeze pe această emoţie, pe această surpriză. În 
teatrul antic, spectatorul nu era uimit de ceea ce se întâmpla 
pe scenă pentru că el cunoştea subiectul şi recunoştea lesne 
personajele. Eroii şi zeii mitici prinseseră contur, poveştile 
scrise ori nescrise ale acestora căpătau substanţialitate în 
amfiteatre. Era o curiozitate. Păstrând proporţiile, apariţia 
cinematografului a creat aceeaşi mirare, căreia, totuşi, nu i-aş 
spune uimire (în sensul în care am ales să vorbim). Până în 
secolul XX, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, nici teatrul 
medieval ori marii clasici nesimţind necesitatea „uimirii” spec-
tatorului, atingerii acestuia în resorturile cele mai intime.

Sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX 
a fost perioada în care - în cascadă - s-a proclamat moartea 

multor concepte, idei ori credinţe. „Dumnezeu a murit” spunea 
Nietzsche, iar impactul acestei sentinţe a ispitit mulţi gânditori 
care au „omorât” apoi poezia, filosofia, chiar şi ştiinţa, care abia 
se deschisese luminoasă.

În 1961, George Steiner proclama şi el moartea tragediei, 
spunând - în esenţă - că teatrul tragic a dispărut odată cu 
destrămarea contextului mitic în care s-a născut.

Dar uimirea? A murit şi ea? Prevăzător, parcă simţind 
sentinţa lui Steiner, teatrul şi-a găsit noi forme de exprimare, 
forme care vor uimi spectatorul. Suprarealismul şi, mai 
apoi, teatrul absurdului vor popula scenele cu altceva. În 
1896, Alfred Jarry, prin exuberanţă suprarealistă şi grotesc 
exploziv, propune pentru prima dată în teatru o reconstrucţie 
a limbajului. Teatrul absurdului, prin Ionesco, Adamov, sau 
Becket, a dus mai departe lumea lui Jarry, dezvăluind un 
univers fără sens, în care morala, religia, politica societăţii, 
toate iluzii create de om pentru a supravieţui, s-au surpat.

În aceste spectacole, pus în faţa unei lumi fără sens, a 
omului fără repere şi a arbitrariului violent, spectatorul a 
rămas uimit. S-a trezit în pielea omului primitiv, născut fără 
apărare în lumea unei naturi deseori ostile, fără niciun reper în 
faţa naşterii ori a morţii. Spectacolul absurdului a fost azvârlit 
într-o lume de dinaintea religiei şi a teatrului.

Este posibil ca această uimire (regăsită) să fi salvat teatrul.
A doua jumătate a secolului XX a prins acest fir şi a imaginat 

alte şi alte forme de surprindere a spectatorului. Reinterogarea 
funcţiilor şi mecanismelor teatrului se face în spaţiul a ceea ce 
Hans Thies Lehman a numit „teatrul postdramatic „. Atenţia e 
îndreptată spre spectacol, spre performance, dincolo de textul 
(dramatic) scris. Evoluţia tehnologică şi prezenţa mijloacelor 
media în tot ceea ce ne înconjoară a schimbat şi percepţia 
omului faţă de lume, teatrul căutând acum să folosească 
toate mijloacele de „atingere” a spectatorului. Uimirea, iar 
nu neapărat „înţelegerea”, în faţa spectacolului contemporan 
pare să fie miza şi şansa teatrului de astăzi.

Ţinând să sublinieze necesitatea naşterii acestei uimiri, 
regizorul Romeo Castellucci a „împins” pe scenă actorul/
personaj, care el însuşi îşi exprimă uimirea că se află acolo.                          

      
Daniel Nicolae OLTEAN
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Unde mai mergem 
la teatru ?

Imaginea teatrului în viitor? E greu de văzut care ar 
putea fi? Nu. Deloc. Teatrul este ceea ce omul este. Ne pune 
oglinda în faţă şi ne arată cine suntem. Teatrul reflectă viaţa. 
În teatru, este vorba de viaţă. Viaţa fiecăruia dintre noi. 
Nimic nou sub soare. Întrebarea este oare câţi dintre noi 
au sesizat că, în ultimii ani, odată cu “avansul tehnologiei”, 
o boală ucide într-un ritm galopant întreaga lume? Simţim 
acest lucru? Vedem? Auzim? Sau vrem să ne deschidem 
ochii ori urechile? Ne cumpărăm cercuri… e mai uşor, mai 
la îndemână, mai bine pentru noi. Îl facem noi… de ce să 
mai dăm banii? Îl facem din fier. Există în lumea aceasta atât 
de mult… sau îl putem face chiar şi din carne, la câte tone 
există, chiar şi stricată; important e să avem cercul. Dar de 
ce să facem atât de mult efort când avem cuvântul? Nu! Nu! 
Nu trebuie să fim auziţi! Mai bine taci; tăcerea este singu-
rul remediu împotriva bolii morbide care ne macină specia. 
Taci dacă vrei să ajungi la destinaţie; vezi şi tu cum poate fi 
omorât în fiecare zi câte un om. Pentru? Nimic! Dacă nu vrei 
să ajungi un schelet perfect şters de vreun CAREVA, ORI-
CINE, TACI! Este incredibil cât de repede reuşeşte această 
boală să se răspândescă peste tot. Aşa că, iată soluţia Lor… 
poate şi a Ta: Pentru o viaţă sănătoasă, lipsită de foame, de 

durere, de frică, de griji, omul să-şi creeze simplu, gratuit, 
un spaţiu al fericirii totale, al calmului desăvârşit, un Cerc 
al Tăcerii! Sau poate propria capcană. Boala aceasta nu s-a 
răspândit, oare, şi în teatru? Cancerul sistemului nu a făcut 
compromisuri şi cu teatrul? Câţi dintre cei care lucrează în 
teatru îşi mai păstrează sau vor mai avea puterea să-şi ţină 
coloana vertebrală dreaptă, capul sus şi genunchii tari? 
Mai e interesat cineva să păstreze esenţa sacră a teatrului 
azi, mâine şi în viitor? Teatrul este un loc sacru, unde omul 
primeşte lucruri de calitate superioară, e învăţat să trăiască 
delicat. Oare omul contemporan mai vrea să primească 
ceva, mai e loc în inima lui de a primi ceva şi, totodată, să 
dăruiască? Inima lui nu e strânsă de cercul bolii? Mai ştim 
noi care e rostul teatrului? Mai avem nevoie de el? Pentru 
cine mai scriu teatrologii, pentru cine mai joacă actorii? 
Mai simte omul (actorul, regizorul, teatrologul, coregraful, 
spectatorul, omul în general) viaţa cu adevărat? Primează 
valoarea sau interesul? Viaţa este alegere. Viitorul teatrului 
stă în alegerea noastră, a fiecăruia. Nimeni nu e mai puţin 
important.

                                                                           Denisa PETRUŞ

Teatrul,  între sacralitate şi interes

Este  ceva fascinant în a privi cum se desfăşoară 
în câteva minute povestea unei vieţi, a unei 
întîmplări, o reflectare a societăţii tocmai in faţa ta. 
Pentru unii, este doar divertisment, alţii încearcă să 
inţeleagă iar cei mai înţelepţi mai vor şi să înveţe din 
greşelile sau reuşitele personajelor.

A început în Grecia antică în jurul unui altar. A 
continuat în amfiteatre iar apoi în clădiri din ce în ce 
mai impresionante. 

În România,  în 1817, se ridică în Arad prima 
clădire destinată teatrului permanent la iniţiativa 
unui comerciant vienez. Prima sală de teatru din 
Bucureşti s-a creat in 1819 pe Podul Mogoşoaiei, 
Teatrul „Cişmeaua Roşie’’ , iar în Tîrgu-Mureş, primul 
teatru permanent, Teatrul Secuiesc, îşi începe activi-
tatea în 1946. 

Dar teatrul nu ţine neapărat de ziduri mai 
mult sau mai puţin impunătoare, de o clădire mai 
modernă sau mai clasică. Nu ţine neapărat de decor, 
nu ţine de costume sau de locatie. Important e că 
se joacă  Încă se mai joacă teatru. E drept: nu face 
furori printre tineri, insă se joacă şi se joacă bine. 
Se joacă cu succes şi în  locaţii care mai de care mai 
neconvenţionale: in cafenele, in cluburi, în parcuri. 
La sfârşitul lui martie, s-a jucat în premieră in ţară 
tocmai in incinta Aeroportului „Henri Coandă” din 
Bucureşti spectacolul „Ne vom revedea în anul care 
a trecut” în regia lui Alexandru Nagy, iar în noaptea 
de 17 mai Rodica Popescu Bitănescu nu s-a lăsat 
intimidată sa interpreteze rolul principal din „Viaţa 
de cimitir” in incinta Cimitirului Bellu.

Teatrul trebuie să existe. El trebuie să inspire, 
să captiveze, să fie făcut cu pasiune. Cu sau fără 
multe finanţe. Este posibil. Este necesar. Deci, unde 
mergem azi la teatru ?
                                                                                       

  Ioana CĂLUŞER 

Pagină realizată de studenţii anului II TEATROLOGIE, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş, coordonare Prof. dr. Mihai SUCIU

TEATRUL-UIMIRE

     Iluzia teatrală există pentru că, alt-
fel, am asista, probabil, în cadrul unui 
spectacol, la nimic altceva decât la 
prezentarea mecanică a unui subiect. 
La o sedință mai specială a unor actori, 
care conține mai mult sau mai puțin ele-
mente fizice, decor, muzică, lumini, etc. 
Pentru spectatori, un ideal ar fi ca aceas-
tă iluzie teatrală să-i facă să uite de rea-
litatea imediată si să-i proiecteze într-o 
altă dimensiune. Acest lucru - de fapt 
în mare o bună practică a mimesisului - 
s-ar constitui, pentru realizatorii lui, într-
o măsură a reuşitei spectacolului. Există 
o sumedenie de factori care contibuie la 
construcția iluziei teatrale, dintre care cel 
mai important este factorul uman. Aici 

avem în vedere prezenţa fizică a actoru-
lui, mulată pe întreaga existenţă a tea-
trului, venerabil fenomen artistic, a cărui 
existenţă măsoară 2500 de ani. Un alt 
rol în această constucţie, de asemenea 
având repere diferite în funcţie de timp, 
aparţine scenografiei - teatrul antic fară 
măşti era un fenomen de neconceput 
tocmai din perspectiva iluziei. Rolul re-
gizorului este important, dar fenomene 
ca şi Commedia dell’arte au reuşit să 
imite situaţii dintr-o posibilă întâmplare 
fară aportul lui. Mijloacele tehnice pe 
timpul unui spectacol pot spori iluzia 
spectatorului, dacă nu o pot crea chiar 
ele fără a avea nevoie neapărată de 
factorul uman. Protagoniştii lui Piran-

dello afirmau, recunoscând necesarul 
iluziei pe timpul unui spectacol: „Ceea 
ce pentru dumneavoastră este o iluzie 
care trebuie creată este pentru noi sin-
gura noastră realitate. Dacă realitatea 
dumneavoastră se schimbă de azi pe 
mâine, a noastră nu, domnule!“. Dar, 
probabil, ceea ce contează cel mai mult 
în cazul iluziei teatrului este faptul că 
aceasta este, într-un fel, cuantificabilă. 
Este vorba de forţa iluziei, care, la fel 
cum năştea teatrul, trebuie să îl ţină în 
viață; factori precum talentul, adap-
tarea, ambiţia trebuie să fie bine dozaţi 
într-un spectacol pentru a găsi publicul 
care să vrea să accepte, în fond, iluzia.   

                
    Octavian BANU

ILUZIA TEATRALĂ

TEATRUL DE AZI 
ŞI DE MÂINE

Teatrul are o istorie bogată: are un trecut glorios, 
un prezent care înfloreşte şi un viitor care e gata să 
se nască. Se ştie că fiecare generaţie e responsabilă 
de ceea ce lasă în urma ei, iar acest lucru  ne face pe 
noi (ca producători şi consumatori de teatru) să ne 
gândim la viitorul teatrului. 

Trăim în vremuri pline de entuziasm şi ener-
gie. Teatrul a suferit mai multe schimbări în noul 
mileniu decât  în ultimii cincizeci de ani ai secolului 
XX. Realizatorii de teatru testează în mod constant 
noi moduri de punere în scenă şi, totodată, de a 
atrage spectatorii. De curând, am auzit întrebarea 
“Este ceea ce publicul are nevoie?”. Publicul este 
elementul care dă valoare teatrului. Există lucruri în 
viaţa noastră care sunt preţioase datorită faptului 
că nu pot fi reproduse. Într-o lume în care lucrurile 
sunt produse în masă, oamenii sunt însetaţi după 
autentic.

În mintea mea, teatrul viitorului se împarte în 
două  categorii: teatrul tradiţional şi teatrul adap-
tativ. Cel tradiţional este cel care rămâne legat de 
trecut – priveşte mereu în urmă la vremurile în care 
oamenii apreciau mai mult cultura; iar cel adaptativ 
va găsi moduri din ce în ce mai creative de a spune 
poveşti interactive, va fi un teatru mai intim. Pe 
măsură ce societatea e din ce în ce mai obligată să 
consume experienţe virtuale pe computere, oa-
menii vor începe să îşi dezvolte o apreciere tot mai 
mare faţă de experienţele in persona.

Cred că modalitatea prin care am putea să dăm 
o gură de aer proaspăt teatrului este prin restaura-
rea relaţiei fiecăruia dintre noi cu teatrul – a specta-
torului cu teatrul, a actorului cu scena, a regizorului 
cu spectacolul, etc. Să fim conştienţi că „spectacolul 
de teatru nu rămâne, ci se consumă odată cu noi” 
(spunea domnul Mihai Lungeanu).

Emi OSTACE
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Organizat de Societatea Scrii-
torilor Mureşeni, în parteneriat 
cu: Universitatea „Petru Maior”, 
Consiliul Judeţean Mureş,  Uniunea 
Scriitorilor din România şi Primăria 
Târgu-Mureş, ediţia din acest an 
a Festivalului Naţional „Lucian 
Blaga”, s-a desfăşurat în trei lo-

caţii distincte: Sala Senatului Uni-
versităţii „Petru Maior”, Casa 
de cultură „Mihai Eminescu” şi 
sediul Editurii Ardealul. După 
cuvântările de deschidere din partea 
organizatorilor, rostite de: prof. 
univ. dr. Iulian Boldea – decanul 
Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, 
şi lectorul univ. dr. Eugeniu 
Nistor – directorul-fondator al 
Festivalului, a urmat sesiunea de 
comunicări ştiinţifice, în care s-a 
dezbătut din diverse perspective, 
de această dată, despre Actualitatea 
operei blagiene. Fertilitatea ideilor 
expuse şi pertinenţa aprecierilor 
făcute a dovedit din nou că spiritul 
lui Lucian Blaga se manifestă cu 

mai mare pregnanţă la confluenţa 
dintre primăvară şi vară, după 
un parcurs care a înregistrat cel 
puţin încă două mari manifestări 
con-sacrate magului din Lancrăm 
în spaţii geografice apropiate şi 
chiar învecinate, fiind vorba de 
Festivalul Internaţional „Lucian 

Blaga”, de la Sebeş-Lancrăm 
(ediţia a XXXIV-a) şi Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga”, de 
la Cluj Napoca (ediţia a XXIV-a). 
Aşadar, câţiva invitaţi ai celei de-a 
XIV-a ediţii târgumureşene a Festi-
valului, moderaţi de scriitorul şi 
profesorul Eugeniu Nistor, au 
prezentat comunicări de cert interes 
pentru studenţi, cadrele didactice şi 
alţi iubitori de literatură şi filosofie, 
aşa precum: dr. Marian Nencescu 
(cercetător ştiinţific asociat, Insti-
tutul de Filosofie şi Psihologie „C. 
Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române, Bucureşti), care s-a referit 
la valabilitatea ideilor filosofice 
blagiene din Spaţiul mioritic, cel 

puţin în privinţa identificării unor 
trăsături specifice ale sufletului ro-
mânesc. Au urmat apoi la cuvânt: 
prof. Mioara Pop, directoarea Bi-
bliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
din Alba Iulia, care a vorbit despre 
amplele proiecte editoriale, legate 
de Blaga, pe care le susţine, prin 
traducerile, ediţiile de lux, cele 
anastatice, dar şi prin şi reeditările 
succesive. Prof. dr. Constantin  
Nicuşan (director al Gimnaziului 
„N. Bălcescu”, Târgu-Mureş) a 
surprins un aspect fundamental al 
gnoseologiei blagiene: cunoaşterea 
luciferică, care îi dă întregului său 
sistem filosofic ample dimensiuni 
metafizice; în timp ce prof. dr. 
Aurel Hancu (preşedintele Cena-
clului literar „Elena din Ardeal”, 
Târnăveni) a dat glas gândurilor 
sale despre influenţele blagiene înre-
gistrate în poezia lui Ioan Alexandru. 
Moderatorul acestei secţiuni, lec-
torul univ. dr. Eugeniu Nistor, s-a 
referit, pe scurt, la modul propriu, 
extrem de original, în care a perceput 
şi a înţeles Lucian Blaga fenomenul 
religios, căruia în volumul Religie şi 
spirit (din 1942) se străduieşte să-i 
descopere nu doar flora, deosebit 
de bogată şi de diversă, ci şi să-i 
dea o definiţie potrivită şi să-l pună 
în acord cu potenţialul activ al ma-
tricilor stilistice ale unui popor, grup 
etnic etc.

Recitalul poetic sub genericul 
versului blagian „Risipei se dedă 
Florarul...”, moderat de prof. univ. 
dr. Iulian Boldea, binecunoscut 
critic şi istoric literar, a antrenat 
o bună parte din poeţii – membri 
ai Filialei Târgu-Mureş a Uniunii 

Scriitorilor, care au dovedit un ma-
re apetit pentru lectură; astfel, au 
participat poeţii: Zeno Ghiţulescu, 
Lazăr Lădariu, Eugeniu Nistor, 
Kocsis Francisko, Ioan Găbudean, 
Ana Maria Crişan, Adrian A. 
Giurgea, Constantin Nicuşan, Aurel 
Hancu, Doina Pologea şi Marius 
Paşcan, acesta din urmă participând 
atât ca poet cât şi ca membru al 
Parlamentului, vicepreşedinte în co-
misia pentru cultură şi mass-media a 
Senatului României.

A urmat apoi, la Casa de cultură 
„Mihai Eminescu” Târgu-Mureş, 
momentul festiv al decernării di-
plomelor celei de-a XIV-a ediţii 
a Festivalului Naţional „Lucian 
Blaga”, unor scriitori, profesori şi 
cercetători, care au avut contribuţii 
deosebite, în ultimii ani, în promo-
varea Ideii Blaga în cultura româ-
nească, fericiţii câştigătorii fiind:  
prof. Mioara Pop, dr. Marian 
Nencescu, conf. univ. dr. Maria 
Dorina Paşca, prof. Constantin 

Şalapi şi poetul şi editorul Adrian 
Armand Giurgea.

Un alt moment al Festivalului l-a 
constituit expoziţia de ediţii Blaga, 
de reviste, cărţi rare, de volume de 
exegeză blagiană, deschisă la sediul 
Editurii Ardealul, căci popasurile 
culturale în ţinuturile Mureşului de 
Sus au fost amânate de facto, din 
pricina intemperiilor, participanţii 
căzând de acord – fără demonstraţie, 
de această dată – că Veşnicia s-a 
născut la sat... 

Au fost alături de organizatori 
şi de participanţi, pe tot parcursul 
Festivalului, partenerii media tradi-
ţionali: revistele „Vatra”, „Izvoare 
filosofice” şi „Litart”, iar la această 
ediţie, prin excelenta poetă şi 
realizatoare Margareta Puşcaş, şi 
Radio România Târgu-Mureş!

N. Emil ALEXANDRU

(Foto: Margareta Puşcaş)

FESTIVALUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”, EDIŢIA A XIV-A

LitArt 50 - seară de poezie şi lansare 
de carte la Cinematograful ARTA

Apariţia numărului 50 al revistei noastre a fost un prilej numai bun pentru organizarea unui dublu eveni-
ment cultural la Târgu-Mureş. Astfel, pe 3 iunie, în parteneriat cu Universitatea Cultural-Ştiinţifică Târgu-Mureş, 
Sala Flora a Cinematografului ARTA a găzduit un moment liric susţinut de redactori şi colaboratori ai revistei, 
dar şi lansarea pe piaţă a unui nou roman - CARPE DIEM - apărut la Editura LitArt şi semnat de talentata autoare 
mureşeană R. M. Popescu Knoth.

Au răspuns prezent şi au citit din creaţiile proprii: Zeno Ghiţulescu, Eugeniu Nistor, Constantin Nicuşan, 
Ileana Sandu, Rudy Moca, Adrian Rentea, Magda Han,  Susana Iurian,  Nelu Mărginean, Adrian A. Giurgea, 
Gheorghe Botezan şi Ioan Astăluş, acestuia din urmă revenindu-i şi rolul de iniţiator al celor prezenţi în tainele 
romanului CARPE DIEM, la a cărui lectură cei câteva zeci de spectatori au fost invitaţi chiar de autoarea care, cu 
puţine luni în urmă debuta, tot la Editura LitArt cu romanul SOSIA. Violonistul Alex Moldovan a acompaniat în 
surdină autorii care nu s-au temut că sunetul viorii le va acoperi versurile, iar manifestarea s-a încheiat, aşa cum 
îi stă bine unui eveniment aniversar, la  o cupă de şampanie, dar nu înainte ca directorul Universităţii Cultural-
Ştiinţifice, Sandor Csegzi, să prezinte rezultatele înălţării la Târgu-Mureş a primului balon stratosferic, însoţit 
de imagini relevante surprinse chiar de camera video ataşată dispozitivului, dar şi faptul că romanele SOSIA 
şi CARPE DIEM, graţie implicării UCS Târgu-Mureş,  vor putea fi  accesate şi în format digital de iubitorii de 
literatură. Însoţim această scurtă relatare de câteva fotografii primite de la spectatori, cărora le mulţumim şi pe 
această cale, în mod special lui Ciprian Cenan şi Claudiei Szanto, precum şi celor care ne-au însoţit cu aplauze.



Repausul e unul introspectiv transfor-
mându-se în meditație şi asta derivă din 
faptul că toată creația sa se plasează sub 
marca simplităţii, a formei naturale, pure, cu 
puternice rădăcini în educaţia şi cultura sa 
elevată dar şi în cea a lumii organice. Chiar 
dacă redă elemente ale prozaicului, subiecte 
banale, sub mâna sa ele se încarcă simbolic. 
Acest univers al naturii evocat de artistă, 

străbate ca un filon subtil întreaga sa creaţie, 
fiind principalul scop al cercetărilor de-a 
lungul timpului.  

Târgumureşeancă de când se ştie, 
fermecătoare companie prin modul de 
a te atrage în propriul univers artistic, 
pedagog dedicat, efervescentă prezență 
a manifestărilor în artele decorative şi, 
nu în ultimul rând, mamă grijulie, artista 
Csíky Ágnes s-a format la Şcoala de Belle-
Arte din oraşul de pe Someş, specialitatea 
textile- design. Cu toate că dragostea dintâi 
a fost grafica, s-a lăsat sedusă, aşa cum 
mărturiseşte, de acest domeniu „în care 
forma şi culoarea sunt întregite de efectul 
moliciunii suave, al tridimensionalităţii 
pufos-uşoare”. În timp, ea a convins că are 
simțul deciziei şi al rigorii dar şi acel amestec 
frizant de feminitate, spirit ludic şi autoironie, 
calități pe care le atribuie şi lucrărilor sale, 
aşa cum a demonstrat şi în ultima expoziție 
avută de curând la Târgu Mureş, itinerată 
mai apoi la Cluj- Napoca.

Revenind la locul măiestritelor elaborări, 
trecând prin interioare îmbibate de amintiri, 
cu pereți vibrând în murmur armonic de 
pian şi violoncel, emanând parcă plăcute 

şoapte şi crâmpeie ale stilatelor serate cu 
parfum artistic- agape prelungite-n noapte-, 
consumând savoarea sutelor de cărți şi 
de obiecte nostalgice- tăcute prezențe 
din trecut şi inspirând aerul de pe veranda 
trândăvelilor spiritului, toate te-aruncă-ntr-
un timp crezut pierdut, cu iz de Dolce stil 
vecchio. Timpul e însă recuperat prin înşişi 
oamenii acestei calde atmosfere a casei cu 
vise de puține ori rămase neîmplinite. 

Dar mirosul  de răşină topită într-un vas 
uitat pe sobă, la ceas de seară, te ademeneşte 
insistent spre spațiul unde uriaşele caiere de 
lână „virgină”, neprihănită de „obrăznicia” 
furcii, îşi aşteaptă recalcitrante „maestrul 
dresor”. Doar apa caldă, săpunul şi două 
mâini energice, în vână fizică şi creatoare, 
au voie să le întrupeze-n forme definite, 
subtile elemente ale viitoarelor lucrări. Firele 
se prind în dansuri nebuneşti, se  împletesc 
şi se-ncâlcesc. Odată îmblânzite, ele se 
„încarnează” stârnind tactilul, în voluptoase 
forme. Volume pline, sculpturale, pe care 
mai apoi, din oale cu zemuri clocotinde de 
pigmenți, aşază savantele culori în nesfârşite 
şi nemaiîntâlnite nuanțe. Doar degetele, 
în prelungirea minții născocitoare, simt 
fierbințeala intenselor arderi imaginative. 
Dialoghează permanent: artist-spirit- mate-
rie- experiment.  

Lâna! Acest material al caldelor atingeri, 
care a făcut tandem cu ființa umană din tim-
puri de demult, fie înfăşurând-o în blânde 
accesorii de vestimentație, fie servil- obiect 
supus uzului domestic, fie podoabă sau 
decor ambiental, e acum ridicată la rang de 
primadonă. Ea este vedeta majorității com-
pozițiilor semnate Csíky Ágnes, alcătuind 
ample desfăşurări parietale aflate într-o 
permanentă dorință de depăşire a condiției 
bidimensionale şi de cucerire a spațiului prin 
volum. Ea se extinde şi cucereşte toate cele 
trei axe coordonatoare având ambiția de a 
o supune şi pe cea de-a patra, a timpului. 
Defilând elegantă cu cochetăria efectului 
suprem, se sprijină nonşalant pe suporturi 
impozante. Toate acestea sunt atribute 
care definesc viziunea artistei canalizată pe 
complexe compoziții de amploare, mixând 

tehnicile şi materialele. Peisajul şi natura în 
general devin doar pretexte, depozite de 
unde extrage elemente pe care le investeşte 
cu noi sensuri derivate din trăirile, stările şi 
momentele hotărâtoare ale vieții sale. Ele se 
transformă în alegoriile şi ipostazele propriei 

existențe: Şansă, Scrisoare către noi înșine, 
Organism senin, Forță primară, Metamorfoză 
profană, Oare ce s-a întâmplat?, Eroziune, 
Ex nihilo şi altele şi altele. Într-un cuvânt, 
Abordări, cum sună titlul ultimei expoziții. 

Semnele corodate pe verdele profund 
al catifelei narează o Scrisoare către noi 
înșine invocând acea dorință de aşezare 
într-un râvnit univers perfect, veşnic 
colorat, care rămâne doar la stadiul de 
deziderat, dovedindu-ne a fi nişte ființe 
vulnerabile. Însă pasărea- suflet se înalță în 
roşu triumfător. Şansa pe care ți-o dă viața 
în momente de deznădejde e fructificată 
şi izucneşte într-o inflorescență carnală 
în fine degradéuri; pe orizontala acuzată, 
negrul mat, amenințător e înghițit de lâna 
aşternută ca o boare în nuanțe delicate de 
roşu. Victorie a speranței. Straniu personaj 
suprarealist, cu straiele tombale, căzut dintr-
un timp nedefinit, îşi întinde brațele într-un 
gest larg, de caldă generozitate, ca pentru 
a demonstra natura sa, în fapt de Organism 

senin. Accentele de purpură palpită a viață. 
Pe fondul de lână neagră devenită 

stofă, aşa, ca pentru a-i reaminti originile, 
aşază lâna crudă, netoarsă, gâdilată doar 
de atingerile acului de împâslit şi ale apei. 
Griul, neimplicat în verva vreunei culori 
se regăseşte în bordura delimitativă. Însă 
liniştea lui cromatică e plăcut disturbată de 
cochetăria catifelei care-şi unduie molatic 
nuanţele de verde organic. Ca o scânteie a 
spiritului său tonic îi scapă mici punctări de 
sangvinice. Liniile se înalţă, se restrâng şi 
apoi se dilată din nou creând deschidere. Şi 
pentru a elibera o eventuală constrângere a 
cadrului, aplică nelipsitele aripi din Dorinţa 
destinderii.  

Aparent paradoxal, dezlănțuirea Forței 

primare se face prin delicate nuanțe de griuri 
şi alburi maculate pentru ca spinii incisivi 
care perforează evanescența norului să 
confere notele de gravitate ale seninătății. 
Şi, Oare ce s-a întamplat? în timp ce noi 
credeam că ne trăim în tihnă viața. Tot artista 
e cea care ne răspunde înnmănunchiindu-şi 
gândurile, amintirile şi trăirile, încheind acest 
capitol al creației într-un Postludium frumos 
instrumentat de blânde acorduri de ocruri 
împâslite şi fine atingeri de lână feciorelnică 
în alburi neîntinate. 
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ÎN LUT DE TĂCERI 
-sonet italian- 
 

Mă nasc învelită în lut de tăceri, 
Din zbor mă înghite un vag demiurg, 
Mă strânge în pântec la ceas de amurg, 
Cu-o mână întinsă spre clipa de ieri. 
 
În coasta mea dreaptă sărutu-i cuţit, 
Îmi şterge de păsări un umăr bătrân, 
Mă umple cu suflu-i, de piatră, păgân. 
Reci vulturi de ceaţă, deja m-au peţit. 
 
Covrig dorm în pântecul moale de lut, 
Îmi stă veşnicia la gleznă pripon, 
Să-i ţes rătăcirea în galbenul slut. 
 
Născutu-m-am înger în soare fripon, 
Să torc lâna morţii pe-un fus disolut, 
Sculptat cu de-a sila din vântul nipon. 

PĂDUREA CU ÎNGERI 
-sonet englezesc - 
 

Mă strânge de glezne un vânt ascuţit, 
Pădurea cu îngeri mi-e vers lunecos, 
Apusul de-alamă e-n carne cuţit, 
Mi-adună din frunze prezentul stâncos. 
 
Pe ramul de humă sărutul mi-l cos. 
Din umbră coboară un înger rănit. 
Se-mbracă-n lumină. Lucid, tacticos, 
Mă trage din mine c-un braţ de granit. 
 
Durerea mi-o-ngroapă în vis polignit. 
Sub aripa moale, un trup de pământ 
Îşi lasă trecutul pe cruci răstignit. 
Din verdele ierbii, cuvinte frământ. 
 
Pădurea cu îngeri stă lumii decor- 
Mă-nalţ către soare în chip de cocor. 

VISE SUB ASFALTUL FIERBINTE 
  

Vânezi pierdut tăcerile ce pleacă 
Din mine, ca un tren accelerat, 
Prin visele ucise sub o placă 
Fierbinte, de asfalt proaspăt turnat. 
 
N-am cum să-ţi vând ulcele cu iubire, 
Cuvintele-s demult în faliment, 
Un cer bătrân cerşeşte a-mi fi mire- 
Tu îl fumezi, organic şi absent. 
 
Spre toamnă tot mai greu îmi e urcuşul 
Şi tot mai surdă-i pleoapa mea de lut, 
Sub piele şerpii şi-au încins culcuşul, 
S-au înmulţit şi carnea mi-au umplut. 
 
Nu te ascultă inima mea mută, 
Nici ochii albi de nea nu te cunosc, 
Un sân prea şters sărutul ţi-l impută 
Când îl ascunzi sub lacrima de mosc. 
 
Mă-nchid în trupul meu a adormire, 
Îţi îmbrâncesc atingerea c-un fulg, 
Tu pleci printr-o albastră amintire- 
Doar eu rămân, durerile să-mi smulg. 
 
Întind un braţ verzui spre nemurire, 
Prin raza încuibată-ntr-un amurg.

Armina ADAM

Copilărie

Pe strada aceasta
Trec tot mai rar
Deşi toate-s aşa cum le-am lăsat:
Casa, 
Gardul, 
Vişinul înalt,
Florile de lângă fântână
Şi poarta veche
Pe care de-atâtea ori am intrat
Cu bunica de mână.

Dimineaţa 
Ai casei pleacă.
Din culcuşul de vise
Îi  aud sfătuindu-se
Ce să mai cumpere
Ce să aducă acasă
Să fie de toate pe masă
Bunica îi petrece la uşă
Apoi
Duce rufele afară
Să se usuce la soare, pe sfoară…
Să mă trezesc? Să mai visez?
Să mai visez…
La ceasul ştiut bunica mă scoală
Are grijă bunica
Să nu întârzii la şcoală.
Ea-mi pune dinainte
Felia de pâine
Şi cana cu lapte fierbinte.
Pisica, pofticioasă, 
Ar sări obraznica pe masă.
Bunica bombăne,
O dă la o parte
Să nu-şi vâre mustaţa 
În ceaşca mea cu lapte.

Bunica mă zoreşte
Îmi aşază frumos cutele pe rochiţă
Îmi strecoară în pumn un bănuţ
Să am de alviţă.

La şcoală adesea
Mă gândesc la bunica.
Ea-i ca o albină
Are timp pentru toate
Nu se plânge de nimic.
Doar uneori mi se pare
Că-i citesc pe chip
Aşa, o supărare …
Când vreau s-o sărut
Mi se pare că obrazul bunicii e ud.
Să fie durere? Să fie tristeţe?
Ea oftează
Şi-ascunde sub şorţ
Poza bunicului din tinereţe..
Din mâinile ei
Se revarsă râuri de dantele…
Când are bunica timp
De croşetă şi de andrele?

Seara, 
Din vişinul înalt curg stele
Peste ochiul lumii închis
Adorm cu capul pe umărul ei
Să-mi fie bunica aproape
Şi-n vis…

Trec zile, luni, anotimpuri,
Vişinu-i greu de ninsori
Pisica toarce din caierul timpului
În părul bunicii 
Se scutură flori..
Pe strada aceasta 
Trec tot mai rar
Deşi toate-s aşa cum le-am lăsat.
Casa, gardul..
Dar poarta-i încuiată
Aseară vişinul mi-a şoptit
Că bunica-i plecată…
Pe strada aceasta
Trec tot mai rar…

Ileana SANDU

FĂRĂ TINE

Fără tine
lup singuratic voi fi
pe colinele mele
căzute sub aripi de iarnă,
zăpada tristeţii
îmi va alunga
toate păsările,
până când ochii mei
vor ajunge
cuiburi nelocuite.

LEVITAŢIE

Delicată filosofie a existenţei, 
la un moment dat simţi că sufletul
este mult-prea-departe de trup,
că nu-ţi mai aparţine,
că nu te mai ascultă,
dar tu să nu te-nspăimânţi
de înstrăinările-acestea,
strecurate fără de voie
în propria-ţi fiinţă,
ci singur să stai în genunchi
lângă piatra de rugă-a cuvântului
şi să simţi şi să crezi
că sufletul se topeşte-n cuvânt
şi magică lumină
el noapte de noapte-o să-ţi fie...

GOL

Inexplicabilă este
starea celui aflat
în imposibilitatea de a fi
mereu pe diagonala
dintre râs şi plâns,
bucuriile lui
vin nopţile surâzând
prin sticla transparentă
care dilată obiectele,
şi astfel începe
vânătoarea uitării,
şi astfel începe
un fel de ploaie acustică
între cele două maluri,
ce se dilată în sânge
de atâta singurătate,
dincolo de care
se face simţită mereu
mareea întoarcerii-n sine.

OROLOGIUL VIU

Un nour îndepărtat de gând
să se-apropie numai
de însorita ta zarişte,
şi spaţiile capătă chipuri
şi formele prind culoare
şi sunetul se face cântec
şi universul se mişcă,
cu toate-ale lui,
într-o armonie
cu neputinţă de exprimat
vreodată-n cuvinte,
în adevărata ei splendoare,
prin legile lui Newton 
şi Lomonosov,
căci fiinţa este
un mult-prea-delicat mecanism
de percepţie şi implicare,
de conexiune şi interferare – 
un orologiu viu este fiinţa!

(Din volumul antologic Glose din râul fără 
sfârşit, în pregătire la Editura Ardealul)

Eugeniu NISTOR
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de Iordana BUTA
Niciodată nu m-am ferit de a lăsa cuvintele să-şi facă 

datoria, indiferent dacă ele au înţepat sau au mângâiat. 
Mai puţin întâlnit un asemenea început, la o recenzie ce 
se vrea pertinentă, doctă şi documentată, cu iz de sentinţă, 
care să-l pună pe autor în postura de a reflecta sau a-şi 
revizui propria părere despre ceea ce a scris. Ba, mai mult, 
unii confraţi, deţinători ai marilor secrete de construcţie 
literară, strecoară sfaturi aiuritoare, despre ce şi cum 
trebuia tratat în text, despre morfologia şi sintaxa frazei, pe 
care nici domniile lor nu o stăpânesc pe deplin.

Punerea în gardă, a onor cititor de cronică literară, este 
scuzabilă prin prisma faptului că mă aflu în faţa unei cărţi 
cu adevărat interesantă şi pe care o voi povesti în rezumat.

Romanul „CARPE DIEM” apărut la Editura „LITART” 
condusă de scriitorul Adrian Armand Giurgea, pentru 
că acesta este un roman după toate canoanele literare, 
este semnat de R.M. Popescu Knoth şi va deveni, dacă 
se va pune în mişcare maşina propapandistică a unui 
comerciant avizat, un best seller. Ca şi idee, conţinut, fir 
logic al succesiunii evenimetelor şi scriitură nu e nimic mai 
prejos decât alte cărţi semnate Sanda Brown, Rodica Ojog-
Braşoveanu sau Agatha Christie, ca să dau doar câteva 
exemple de scriitoare celebre.

Lectura este plăcută de la primele pagini iar tensiunea 
acţiunii te ţine încordat până la penultima pagină. Doar în 
aparenţă este o poveste comună,  despre sentimentul etern 
uman – dragostea dintre o celebritate, cum este starul de 
muzică uşoară Mihai Moldovan şi o femeie anonimă, nu 
atât de tânără ca să accepte o relaţie pasageră, între două 
trenuri. Personajul feminin ţine suspansul acţiunii la cote 
maxime, mai presus de interesul pentru personalitatea 
marcantă a cântăreţului, prin implicarea în evenimente 
deloc comune, cum ar fi sinuciderea suspectă a unei colege 
în camera de hotel, convieţuirea cu o mamă seminebună, 
un frate imatur ce este prins de grăniceri când dorea să fugă 
din România, fostul soţ, evreu, care o părăseşte pentru o 

lume în care câinii sunt cu covrigi în coadă şi secvenţele 
de viaţă cotidiană în care relaţiile şi prieteniile sunt la mare 
preţ. Totul se întâmplă înainte de revoluţie, când chiar şi un 
salariu mic, era de ajuns să trăieşti frumos şi suficient, cum 
remarca un personaj din carte, într-un registru tragi-comic.

Amy, Mihai, Tony şi Reli contrabalansează personajele 
negative ca: Alex, Gogu sau Smaranda şi dau senzaţia de 
mişcare romanului.

Construcţia narativă este excelentă şi trebuie apreciată 
la justa ei valoare.

Romanul „Carpe diem” se înscrie în seria cărţilor ce 
se citesc pe nerăsuflate iar prezenta cronică se vrea o 
provocare la lectură.

Cronică frugală la o nouă apariţie
de Ioan ASTĂLUŞ

George Bacovia creează prin versul său mai ales imagini. 
Lirica sa poate fi transpusă în pictură, tabloul rezultat din 
transpunerea pe pânză a gândurilor poetului putând fi 
asemănat cu pustiul oraşelor fără oameni ale lui Giorgio de 
Chirico. Poetul este terorizat de mediul ambiental. Această 
spaimă se răsfrânge asupra elementelor care compun 
spaţiul. Spaţiul larg aduce cu sine angoasă şi se prezintă 
sub forma pustiului. Pustiul ,, devorator ” devine o prezenţă 
simptomatică ce sugerează starea de spirit a poetului. 
Spaţiul adăposteşte corbi şi stihii ceea ce simbolizează o 
continuă ameninţare. Natura este imprevizibilă şi omul 
se simte abandonat, singur pradă corbilor sau fiarelor 
sălbatice. 

,Amurg de iarnă, sumbru, de metal/Câmpia albă-un 
imens rotund-/Vâslind, un corb încet vine în fund,/Tăind 
orizontul, diametral” (Amurg de iarnă)

Pustiul este o latenţă ameninţătoare ce se poate 
extinde, se obiectivează spaţial prin întindere şi afectiv 
prin atrofierea sentimentală. Deşertul nu se creează prin 
distrugere, prin retragerea oamenilor, ci prin triumful 
obsesiei asupra percepţiei senzoriale. Forţa cea mai 
devastatoare o are în lirica bacoviană groaza de deşert; ea 
îl menţine ca latenţă şi îl generează. Naşterea pustiului este 
rodul pierderii reperelor. Este drumul invers celui descris 
de Martin Heidegger: imensitatea primordială- cea a 
naturii sălbatice- a fost umanizată prin crearea unor repere. 
Pustiirea din poezia bacoviană se face prin dispariţia- sub 
imperiul groazei permanente- a reperelor capabile de a da 
linişte existenţei umane aspect sesizat în poezia ,,Lacustră”. 
Groaza de pustiu este o forţă irezistibilă în lirica bacoviană, 
soluţiile fiind două: moartea sau nebunia, cea din urmă 
fiind o moarte psihică, abolirea spiritului din fiinţa umană. 
Criticul Mircea Scarlat consideră că ,, groaza de pustiu este 
boala de o viaţă a poetului, torturat de propria ispită de a 
refuza limitele existente.” Se perpetuează astfel o suferinţă 
căreia poetul nu-i caută leacul, ci o întreţine. Bacovia 
se autoflagelează alegând voluptatea suferinţei fără un 
scop bine determinat. Formele deschiderii spaţiului sunt 
multiple, de la numirea necunoscutului până la indicaţii 
abstracte, precum polii pământului sau punctele cardinale. 
În poezia Lacustră: spaţiul prinde contur treptat (o casă se 
ridică pe piloni în mijlocul apei) pentru ca în final să dispară 
înghţită de ape. Poezul face apel la Geneza biblică pentru 
realizarea acestei imagini.

În volumul ,,Plumb” apare ca spaţiu nemărginit, câmpul 
ce are delimitarea tocmai în zare şi este străbătut de 
drumuri, dând impresia infinitului şi fiind caracterizat drept 
pustiu în poezii precum Alean, Pastel, Amurg de iarnă, Nervi 
de primăvară şi Tablou de iarnă. În poeziile Gri, Amurg şi 
Tablou de iarnă apare zarea, ca element al indeterminării 
spaţiale la fel ca drumul şi infinitul. Ideea lipsei unor limite 
se accentuează prin confuzie. Fumul este un factor ce 
sporeşte haosul la fel ca şi ceaţa. Ambele întreţin confuzia 
şi creează o atmosferă ce pune în alertă simţurile incapabile 
să distingă obiectele. Imaginea neclară încordează la maxim 
nervii şi omul cade pradă visului halucinant. Abatorul este 
un câmp de execuţie fără limite pentru nu se ştie ce victime 
ale unor călăi invizibili. Operaţia practicată în interiorul lui 
nu are o destinaţie utilitară, sugerând un masacru, cu o 
continuitate de ritual, în indiferenţa totală faţă de ecourile 
posibile. Intemperiile stimulează zelul sacrificatorilor 
anonimi şi oroarea sporeşte prin indicaţia echivocă după 
care lângă sălbaticul altar, alunecă un patinor, sugestie 
pentru coexistenţa crimei cu plăcerile cele mai inofensive. 
Abatorul sugerează brutalizarea omenirii şi industrializarea 
oraşului capitalist. Această degradare a umanităţii serveşte 
la o autodistrugere. Ninsoarea şi imensitatea câmpului- 
abator fac trimitere la o posibilă Apocalipsă abătută asupra 
omenirii în plină iarnă. Câmpul este caracterizat drept pustiu 
printr-o trasare geometrică a liniilor ce îl conturează. Nu i se 
întrevăd limitele doar corbii apar ca pete de culoare pentru 
a spori spaima de singurătate ascunsă în sufletul poetului în 
poezia Amurg de iarnă. Spaţiul locuit are limite care permit 
deschiderea în lirica bacoviană. Spaţiul poeziei este limitat 
la cel citadin, ce reflectă o experienţă reală. Te copleşeşte 
tristeţea vechilor mahalale şi târguri de provincie unde 
poetul a vegetat, nu a trăit. Melancolia sa este de  autentică, 
şi acest mediu urban, trist, monoton, depresiv, murdar a 
produs-o şi a întreţinut-o în chip incontestabil. Poezia sa se 
confundă cu pustiul nesfârşit.

Bibliografie:
Scarlat, M., George Bacovia, Editura Cartea Românească, 

1987

Imagini ale pustiului 
bacovian

Dimensiunea iubirii, cultul poeziei şi 
al cuvântului reprezintă constante ale 
liricii lui Ioan Vasiu, ele aparţinând 
adâncului strat al tradiţiei literare, 
ce stă  la temelia volumului Târziu 
în cuvinte, Editura „Eurostampa”, 
Timişoara, 2014.
 Ceea ce atrage atenţia de 
la început este îmbinarea lexicală 
insolită din titlul volumului, care 
denumeşte şi cel de-al treilea ciclu, 
primele două fiind, la rândul lor, 
purtătoare de sensuri şi conotaţii 
reflexiv-emoţionale: I. Dulce şi amar; II. 
Iubind în şoaptă; III. Târziu în cuvinte.  
Autorul concepe acest triptic dintr-o 
mai largă perspectivă a liricii, fie că ne 
raportăm la structură şi compoziţie, 
fie că ne referim la particularităţile 
stilistice.  Sinceritatea discursului nu 
este trucată, iar uneori expresia eului 
este dublată de aspecte sapienţiale: 
„poetul/singurul calificat/ în dificila/ 
menire/ de împachetat/ insomnii” sau 
pamfletare „la fel de păcătos sunt şi 
acum/ când te privesc tăcut ca pe-o 
icoană/ iar gându-mi ticălos îşi face 
drum/ spre sânii tăi rotunzi şi goi 
cucoană.”
Meritul cărţii rezidă în acordul deplin 
între idee, arhitectonica ei şi mijloacele 
formale potrivite care o exprimă, 
rigoarea scrisului şi rafinamentul 
simplităţii obţinute prin arta reducerii 
la esenţă a liniilor edificiului artistic.
Construită pe mitul iubirii, poetul îşi 
defineşte creaţia, dezvăluie izvoarele 
ei, insistă asupra misiunii pe care o are 
poemul şi, implicit, arta. 
Poetul se detaşează de toate 

orientările literare şi estetice aflate în 
vogă, cultivă o literatură care poartă 
amprenta unui „romantism” personal 
şi a unei viziuni existenţiale izvorâte 
dintr-o intensă şi îndelungă trăire 
de viaţă, dimensiuni care imprimă 
întregului volum ideea de unitate. 
Sensul, de acord între expresie şi 
idee se suprapune celui existenţial 
dominant, iubirea. 
Pe această cale, creaţia literară aspiră 
să realizeze armonia între părţi, 
componentă internă şi esenţială a 
desăvârşirii artistice.
De la prima poezie gândită până 
la ultima, circumstanţele eu-lui se 
suprapun pe acelea ale omului, prin 
asumarea implicaţiilor esenţiale ale 
condiţiei umane, prin exteriorizarea 
trăirilor sale, prin experienţa lui 
intimă, irepetabilă, în cadre şi în 
forme exponenţiale pentru individ, 
repetabilă, în alte ipostaze, pentru 
îndrăgostit. 
Spaţiul terestru sau cosmic, energii 
în stare de potenţialitate sau de 
actualizare în anotimpul toamnei, 
pentru care manifestă predilecţie, 
dobândesc putere fundamentală şi 
formă nouă numai prin iubire: „plouă 
calm pe munte şi câmpie/ plânge cerul 
şi suspină iar/ grea de roade toamna 
întârzie/ versul meu e dulce şi amar// 
răzvrătit de o iubire oarbă/ în poeme 
vreau să te dezbrac/ gura mea-nsetată 
să îţi soarbă/ de pe buze, şoaptele de 
leac.” (Dulce şi amar) 
Măsură a tuturor stărilor, iubirea e 
numai trăirea, niciodată sieşi capabilă 
de linişte sufletească, oricând 

provocatoare de cunoaştere.
Versul tradiţional permite cititorului o 
participare mai activă în înţelegerea 
mesajului poetic exprimat: „abia în 
zori când soarele răsare/ şi lepădăm 
cămăşile de vise/ iubirea noastră 
merge la culcare/ supusă unor legi încă 
nescrise” (Cămaşile de vise).
Realitatea poetică este transmisă 
cititorului printr-un ansamblu de 
amănunte coordonate, în care liniile şi 
stările converg, cu precizie geometrică, 
în vederea atingerii aceluiaşi scop, 
printr-o structură deschisă: „iubiri 
rostogolite pe răzor/ iubiri care alină 
şi ne dor// iubiri neîmplinite în secret/ 
iubiri ascunse-n suflet de poet// iubiri 
ce râd ades iubiri ce plâng/iubiri care în 
cântec se răsfrâng// iubiri rămase ca un 
dar ceresc/ la voi până şi îngerii tânjesc” 
(Iubiri). 
Poemele lui Ioan Vasiu, pornind de 
la rostire, ne amintesc un remarcabil 
studiu al lui Serge Karcevkij „Sur la 
phonologie de la phrase”, în „Travaux 
du Cercle linguistique de Prague”: 
„Caracterul inovaţiei este progresiv, 
adică modificările ei anunţă faptele 
care urmează, fie sfârşitul apropiat al 
frazei, fie dimpotrivă continuarea ei.” 
În perceperea enunţului, conturul 
asecendent sau descendent, 
caracterul intonaţional, contribuie, 
astfel, la nuanţarea mesajului transmis 
de codul lingvistic, subliniind funcţia 
de element compoziţional, dincolo 
de regularităţile de versificaţie. Altfel 
spus, „Târziu în cuvinte” de Ioan 
Vasiu - o carte a căutărilor, o carte a 
redescoperirii potecilor iubirii din noi!

de Nicoleta MILEA

Târziu în cuvinte - expresie a clasicităţii
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Jaroslav Hašek  (30 aprilie, 
1883 – 3 ianuarie,1923) a fost 
un scriitor satiric, umorist şi un 
anarhist socialist ceh, cunoscut, 
în special, pentru romanul său 
Peripețiile bravului soldat Švejk. 

Peripețiile bravului soldat 
Švejk, este titlul prescurtat al 

romanului satiric neterminat, 
Peripețiile bravului soldat Švejk 
în Războiul Mondial de Jaroslav 
Hašek. Criticii consideră că ro-
manul lui Jaroslav Hašek este 
prima mare operă anti-război.

Romanul reprezintă o paro-
die a Primului Război Mondial 
văzut prin ochii lui Josef Švejk, 
un tolomac care este mobilizat 
din nou în armata austriacă la 
începutul războiului, după ce 
mai înainte fusese declarat un 
tâmpit iremediabil de către 

comisia medicală şi începuse 
să se ocupe cu negoț de câini 
răpănoşi şi vagabonzi, pe care îi 
vindea ca fiind câini de rasă.

Odată înrolat, năzdrăvanul 
soldat, tâmpit din născare, co-
mite o serie de prostii, care 
mai de care mai absurde şi mai 
trăznite. Umorul cu care sunt 
descrise, face ca, odată lectura 
începută, să nu mai poţi lăsa din 
mâini acest roman deosebit. 
Deci… citeşte-l!!!

www.ecartionline.info

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Peripețiile bravului soldat Švejk

Jaroslav Hašek

Cotidianul local Steaua roşie 
reprezintă în istoria presei mureşene 
vocea unei epoci, care a înregistrat 
prin modulaţii variate toate etapele 
comunismului românesc, de la 
perioada stalinizării care a marcat 
sfârşitul anilor ’40 şi începutul 
anilor ’50, la perioadele de relativ 
calm ideologic dintre 1953-1957 şi 
1960-1971, până la cele de limitare 
extremă a libertăţii de exprimare 
între 1958-1959, 1971-1974 şi apoi 
perioada anilor ’80 care, contrar 
intenţiilor regimului de consolidare 
a dictaturii lui Nicolae Ceauşescu a 
pregătit de fapt, prin agresivitatea 
opresiunii, căderea acestuia. 

Dincolo de discursul politic 
impus de-a lungul acestor etape, 
Steaua roşie a fost în istoria presei 
mureşene prima publicaţie cu 
apariţie cotidiană în adevăratul sens 
al cuvântului, prin existenţa sa de 
aproape patru decenii. Din această 
perspectivă, prima încercare locală 
de apariţie cotidiană înregistrată la 
sfârşitul anului 1933 şi începutul 
anului 1934 prin intermediul zia-
rului bilingv Mureşul – A Maros 
rămâne un experiment cu valoare 
simbolică prin existenţa sa de doar 
şase numere.1 

Steaua roşie a apărut în con-
textul în care regimul comunist se 
concentra, la începuturile sale, pe 
transformarea Regiunii Autonome 
Maghiare într-un exemplu al bu-
nei comunicări interculturale. Din 
acest motiv, organizarea admi-
nistrativ-teritorială a zonei a suferit 
în perioada comunistă modificări 
importante. Regiunea Mureş din-
tre anii 1950-1952 a devenit astfel 
în 1952 Regiunea Autonomă 
Maghiară cu reşedinţa la Târgu 
Mureş. În 1960, aceasta devenea 

Regiunea Mureş - Autonomă 
Maghiară, menţinută până la 
reorganizarea administrativ-terito-
rială din 1968, când a fost creat 
judeţul Mureş. Retorica perioadei 
impunea susţinerea dialogului 
cultural româno-maghiar ca pe 
o îndatorire patriotică, oferind ca 
instrumente ale comunicării în 
masă publicaţii – pereche, precum 
Steaua roşie –  Vörös Zászló (Steagul 
roşu), cu două variante, română şi 
maghiară, în acelaşi spaţiu geo-
grafic şi cultural de apariţie. 

În 6 aprilie 1951 a apărut la 
Târgu-Mureş publicaţia maghiară 
oficială Vörös Zászló (Steagul roşu), 
organul Comitetului Regional 
al PMR şi al Sfatului Popular al 
Regiunii Autonome Maghiare, ur-
mată în 1952, de apariţia perechii 
româneşti a publicaţiei, Steaua 
roşie. Tânărul regim comunist 
deschidea astfel calea unui para-
lelism care a stat în deceniile 
următoare şi la baza creării insti-
tuţiilor culturale la Târgu-Mureş 
(precum Teatrului Naţional Târgu-
Mureş). Înfiinţarea mai întâi a 
instituţiei maghiare în cadrul 
acestor ,,perechi” instituţionale res-
pecta tradiţia maghiară a oraşului 
dar sublinia la nivelul mentalului 
colectiv şi importanţa comunităţii 
româneşti într-un oraş tradiţional 
maghiar, precum Târgu Mureşul, 
aflat într-un disimulat dar continuu 
proces de românizare în timpul pe-
rioadei comuniste. 

Steaua roşie a apărut la 3 
septembrie 1952, ca reflecţie 
românească a publicaţiei oficiale 
locale Vörös zászló, având în primii 
opt ani o apariţie bisăptămânală 
care continua tradiţia gazetei locale 
Ardealul Nou dintre anii 1946-1952. 

Steaua roşie a devenit cotidian din 
28 decembrie 1960. Coordonată la 
început de Alexandru Raţiu, Steaua 
roşie l-a avut din iulie 1958 ca 
redactor-şef pe Pop V. Ion.2  

Conform discursului politic 
al perioadei, axat pe subminarea 
valorilor anterioare comunismului 
şi pe exacerbarea valorii impor-
turilor sovietice în toate domeniile, 
Steaua roşie debutează în 1952 
într-un registru antitetic faţă de 
presa perioadei interbelice, pentru 
a pune în opoziţie două lumi: cea 
rea, anterioară comunismului, şi 
cea bună (,,lumea nouă”), comu-
nistă. Conform atribuţiilor conferite 
întregii prese de ideologia peri-
oadei, prioritatea publicaţiei era 
la debut construirea percepţiei 
negative a publicului asupra socie-
tăţii româneşti interbelice şi a 
presei sale – ,,un bun în mâna clasei 
exploatatoare şi un mijloc de ţinere 
a maselor în bezna neştiinţei” spre 
deosebire de presa comunistă care 
se dorea ,,un bun al milioanelor 
de oameni ai muncii” oglindind 
,,elanul revoluţionar” al acestora3 şi 
având ,,un rol uriaş ca organizator, 
agitator şi propagandist colec-
tiv.”4 Conform acestei viziuni, 
publicaţiile din perioada de în-
ceput a comunismului, între care 
şi Steaua roşie, au dezvoltat o 
adevărată obsesie pentru difu-
zarea presei la timp şi la un 
număr cât mai mare de cititori. 
Răspândirea gazetei era în acest 
context o dovadă de atitudine 
civică, după cum scria Steaua roşie 
în 1953: ,,Problema difuzării presei 
nu trebuie să preocupe numai or-
ganele de resort. Ea trebuie să fie 
o preocupare pentru toţi oamenii, 
fie muncitori, ţărani muncitori sau 

intelectuali, studenţi sau elevi.”5

Convieţuirea româno-maghia-
ră, temă predilectă a presei mu-
reşene în comunism, folosea intens 
literatura şi cultura drept instru-
mente de consolidare a frăţiei ro-
mâno-maghiare, iar exploatarea 
creaţiei în scop ideologic accentua 
firesc, funcţia politică a produsului 
literar. Şcoala era supusă în aceeaşi 
măsură propagării argumentelor 
şi dovezilor ,,înfrăţirii”: ,,Interesul 
tineretului maghiar pentru studiul 
limbii române e un lucru firesc, e 
rodul înţeleptei politici a partidului 
în problema naţională. La fel ca 
şi colegii lor români sau de alte 
naţionalităţi, tinerii maghiari se 
bucură astăzi de drepturi egale, 
alături de părinţii lor susţin din 
toată inima şi participă la opera de 
construire a socialismului.”6

În realitate, în spatele discur-
sului oficial s-a ascuns mereu po-
litica de românizare a oraşelor 
maghiare precum Târgu-Mureşul, 
a cărui particularitate etnică l-a 
consacrat şi în comunism drept 
reşedinţa spirituală a maghiarimii 
din România. Iată cum îşi amintea 
scriitorul Dan Culcer atmosfera 
etnică din Târgu Mureşul anilor 
’60: ,,Eu îmi aduc aminte, în Târgu 
Mureş, în 1963, când am sosit, încet-
încet singurul criteriu de selecţie 
pentru a răspunde altei selecţii de 
acelaşi tip care s-a practicat în anii 
’50 – nu mai era acela că e bun, 
prost, deştept, cinstit, moral sau 
profesionist, ci că e român, ca să 
se opună celeilalte categorii. Din 
aceste motive, în judeţul Mureş 
au fost promovaţi escroci numai 
pentru că erau români, pentru că 
aparţineau unui clan venit din cu-
tare sau cutare sat.”7

Ca în cazul tuturor publicaţiilor 
perioadei, conţinutul politic şi 
informativ al publicaţiei era im-
pus în manieră centralizată de 
aparatul comunist de propagandă 
şi cenzură, care transforma actua-
litatea locală şi naţională în pre-
texte ale manipulării ideologice. 
Dincolo de aceasta, elementul care 
a individualizat publicaţia între 
celelalte apariţii locale ale perioadei 
a fost convieţuirea şi  comunicarea 
interculturală, determinată de par-
ticularitatea socială şi culturală 
a zonei de apariţie şi difuzare: 
Regiunea Autonomă Maghiară cu 
sediul la Târgu Mureş, structură 
administrativă impusă de regimul 
comunist între anii 1952-1968 
pentru a dovedi respectul şi ega-
litatea de drepturi de care se 
bucurau ,,naţiunile conlocuitoare” 
din Republica Populară Română, 
în acest caz, populaţia maghiară 
din vechiul centru al secuilor din 
România.  (va urma)
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