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În orizontul lecturii

Iulian BOLDEA
Descoperirea operei e un titlu
emblematic pentru demersul
hermeneutic al criticului şi
Profesorului clujean Ion Vlad,
cel care considera că „opera
literară se impune drept o
realitate dinamică situată
în cadrele largi ale unor
raporturi diverse, detectabile,
păstrându-şi natura ei specifică,
cu funcţii estetice precise, cu
posibilităţi de comunicare
pentru un univers ce se
revelează sensibil”. Povestirea,
ca specie literară arhetipală a
narativităţii este, pentru critic,
o formă ce depăşeşte, într-un
anumit sens, limitele stricte
ale literarităţii, prin încărcătura
ontologică şi gnoseologică
care o structurează. De altfel,
homo narrativus este, cu

siguranţă, una dintre ipostazele
privilegiate, paradigmatice ale
umanului, „instanţă originară şi,
implicit, arhetipală a formelor
literare”, percepţia vizuală
putând fi interpretată, la rândul
ei, ca „mod de a gândi, elabora
şi recepta formele precum
şi recrearea lor într-o teorie,
reprezentare globală şi generală
la nivel conceptual, a unei
experienţe definitorii pentru
natura şi supravieţuirea – în şi
prin memorie – a acestui homo
norrativus situat la începutul
Povestirii ca mesaj prim al
omului”.
Cunoaşterea riguroasă
a conceptelor, ,,ordinea,
fidelitatea, solidaritatea
şi ataşamentul la valorile
tradiţionale şi naţionale”
(C. Stănescu), disciplina
teoretică, rigoarea analizelor,
convocarea unor resurse
metodologice adecvate sunt,
sintetic spus, calităţile criticii
lui Ion Vlad. Cărţile sale (Între
analiză şi sinteză, Descoperirea
operei, Convergenţe.
Concepte şi alternative ale
lecturii, Povestirea. Destinul
unei structuri epice, Lecturi
constructive, Lectura - un

eveniment al cunoaşterii, ”Cărţile”
lui Mihail Sadoveanu, Lectura
romanului, Pavel Dan. Zborul
frânt al unui destin, Lectura
prozei, Aventura formelor.
Geneza şi metamorfoza
„genurilor”, În labirintul
lecturii, Romanul universurilor
crepusculare, Orizonturile lecturii)
impun printr-o comprehensiune
subtilă a textului şi contextului
operelor literare, demonstrând
pasiune a interpretării şi
luciditate metodologică.
Primele cărţi (Între analiză şi
sinteză şi Descoperirea operei)
sugerează un interes dominant
faţă de conceptualizare, faţă de
sistematizările teoriei literare,
sau spre orizontul sintezei,
autorul subliniind, în fond,
complementaritatea esenţială,
necesară, între critica literară
şi teoria literaturii. Opţiunea
pentru o lectură semiotică,
asumată în mod premeditat,
redă, în fond, specificul intim
al operei literare, structurând o
„gramatică” a textului capabilă
să descifreze relieful său intim,
particular („Elementul distinct
si specific pentru literatura
devenind imensa deschidere
(Continuarea în pag. 6)
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I.L. Caragiale şi intelectualitatea transilvăneană (I)
de Alexandru Ciubîcă
În epocă, dar și peste decenii, până înspre
Al Doilea Război Mondial, a fost vehiculată
ideea - vom vedea cât de nedreaptă și răuvoitoare în ceea ce-l privește pe scriitor - a
lipsei de patriotism și a caracterului denigrator, ba chiar insultător, al operei sale, la
adresa societății românești.
Lui Caragiale nu i-au lipsit adversarii literari, iar acest lucru era firesc într-o mișcare
liberă și dinamică a opiniilor estetice și a
ideologiilor culturale și social-politice. Ne
gândim, în primul rând, la polemicile cu
Bogdan Petriceicu-Haşdeu, cu Alexandru
Macedonski sau cu Titu Maiorescu. Este
însă o distanță mare de aici și până la acuzele
de calomnie care l-au umărit toată viața, mai
cu seamă după 1879, când a avut loc premiera comediei "O noapte furtunoasă".
Simptomatică este și acuzația de plagiat,
formulată de obscurul Caion, denigrator
de profesie. Falsitatea acuzațiilor acestuia
va fi dovedită printr-o excelentă pledoarie
a lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea, dar
scriitorul va beneficia doar de o reparație
morală, pentru că aceeași instanță care îl
condamnase pe calomniator îl va achita
în apel. Comentariul lui Caragiale, rugat
să-și exprime opinia în legătură cu această
curioasă răsturnare de optică a judecătorilor
este demnă de un rege: "Impresia cea mai
bună. E cea mai justă... sentința este excelentă!" (1).
A existat o continuă conjurație liberală
împotriva dramaturgului. Cele două candidaturi la premiile Academiei Române vor
fi blocate de "mașina de vot" liberală, care
funcționa, iată, nu doar în Cameră, ci și în
forul cultural - teoretic cel mai important al țării. Respingând propunerea de premiere
a volumului de "Teatru", în 1891, Dimitrie
A. Sturdza se pronunța în felul următor:
"Un artist, un poet trebuie să iubească
adevărul, frumosul și binele; nu poate și
nu trebuie să ia elementele rele din societate și a le prezenta ca tipuri sau care
înfățișează natura sa proprie [sic!] pe
care cu intențiune o înnegrește și astfel
face de a-și pierde iluziunea și speranța.
Academia are datoria de a nu deprinde
pe scriitorii noștri să meargă pe această
cale, ci mai vârtos să-i îndemne într-o
direcțiune bună și folositoare; iar când se
întâlnesc asemenea defecte, trebuie să
căutăm a le îndrepta, nu a le încuraja. D-l
Caragiale să învețe a respecta națiunea
sa, iar nu să-și bată joc de ea." (2) Dincolo
de o exprimare greoaie, defectuoasă chiar,
se poate observa o perspectivă primară
asupra actului artistic, perceput doar pe
baza unor șabloane achizitionate în liceul
de altădată. În plus, domnul academician
arăta o neînțelegere esențială cât privește
arta, dovadă că nu citise nici măcar studiul
maiorescian "Comediile d-lui Caragiale"
(1885). Patriotismul nu înseamnă festivism,
înșiruirea de lozinci fără acoperire în viața
reală a societății. Cu atât mai puțin într-o

scriere literară. Iar lui I. L. Caragiale i-au
repugnat continuu demagogia, logoreea
politică interesată și poleirea unor realități
triste ale societății românești din acea vreme.
A dezvălui racilele morale, inconsistența instituțiilor timpului, defectele colective și/sau
individuale reprezenta un act de veritabil
patriotism, iar teatrul caragialian urmărea
o asanare a mediului nostru social-politic,
urmând adagiul latinesc castigat ridendo
mores.
***
Există însă dovrezi grăitoare ale aderenței
lui I. L. Caragiale la românism; originile suddunărene ale familiei și lumea bucureșteană
în care multă vreme a trăit nu l-au împiedicat
să înțeleagă și să susțină eforturile românilor
ardeleni în lupta lor pentru emancipare socială și pentru unitate națională. În cele ce
urmează vom face referință doar la câteva
din luările de poziție sau la anumite atitudini
și acțiuni ale marelui dramaturg care dovedesc atașamentul și calda lui înțelegere pentru destinul românilor din Ardeal.
La București, în calitate de membru al
"Ligii pentru unitate culturală a românilor",
denunță expulzarea de către același
Dimitrie A. Sturdza a unui grup de ziariști
români din Transilvania, efectuată la cererea
autorităților austro-ungare. (3)
La o întrunire studențească din 28 septembrie 1897, în discursul său, Caragiale formulează extrem de sintetic ideea coeziunii
naționale într-o propoziție memorabilă: "Românii subjugați ne sunt indinspensabili ca
aerul!" (4)
Nu este de mirare că, în atmosfera
dușmănoasă constituită în jurul său,
Caragiale se gândește la expatriere. O face
pentru prima oară prin 1891, atunci când
intenționează să se stabilească la Sibiu și,
apoi, în anul următor, când își exprimă reprezentanților "Astrei" dorința de a se stabili,
cu familia, la Brașov. Proiectele vor rămâne
utopice, în contextul social-politic regional
de atunci; înșiși conducătorii "Astrei" considerau inoportună venirea peste Carpați a
unui intelectual din Regat, deoarece și ei
erau suspectați de legături cu guvernul
de la București. Năzuința lui Caragiale de
a se stabili dincoace de munți va fi amânată pentru peste un deceniu; cauzele
sunt menționate sintetic în monografia
scrisă de Şerban Cioculescu: "Atmosfera
între români și unguri era încordată, iar
chestiunea Memorandului (1893), care a
dus la arestarea unui număr de fruntași
români, a făcut pentru mai mulți ani cu
totul neoportună mutarea peste graniță
a unor intelectuali de dincoace de munți.
Așadar proiectul lui Caragiale a trebuit să
fie amânat oarecum sine die." (5)
Moștenirea neașteptată, care îi îmbunătățește simțitor situația financiară, îl determină să reia planul de a se autoexila; de data
aceasta se gândește la stabilirea în orașul
Cluj, unde avea și legături cu intelectualii

români, între alții cu teologul Ilie Dăianu.
Corespondența lor dovedește realul interes
al scriitorului pentru editarea unei reviste
literar-politice care să exprime spiritualitatea
acestei provincii: "Vă rog din suflet, stimate
domnule și amice, binevoiește a-mi trimite
câteva rânduri de îndemn: imediat ce le-aș
primi, aș alerga către dv. ca, îndelete, sá
punem la cale împlinirea unui frumos vis
al declinului vieții mele [...] Proiectul nostru
rămâne nestrămutat. Rămâneți și voi tot
cum v-am lăsat." (6); "Ce vă pot spune acum
e că aș intra în mijlocul dv. cu sufletul plin
de prietenie recunoscătoare: acolo m-aș
afla în sfârșit ajuns la liman ocrotitor, acolo
m-aș putea vindeca în liniște de atâtea
și atâtea ofense, mâhniri și amărăciuni,
acolo, cu spiritul senin, aș putea urma
nedesăvârșita mea carieră literară, atât de
des întreruptă de adânca descurajare." (7)
Intențiile nu au putut însă prinde contur,
iar aceasta - în principal - datorită piedicilor
puse de oficialitățile austo-ungare: "Realizarea dorinței comune ar fi fost împiedicată
de teama suspiciunilor autorităților, care
ar fi adulmecat cu certitudine în Caragiale
un trimis al oficialităților noastre, așadar
un amestec politic intolerabil." (8) În aceste
condiții, Caragiale va opta să-și stabilească
reședința la Berlin; aceasta nu înseamnă,
însă, că legăturile sale cu Țara, și mai ales cu
Transilvania, încetează...
***
Într-adevăr, lui Caragiale nu i-a rămas
străină viața politică din Transilvania, după
stabilirea la Berlin. Episodul cel mai semnificativ rămâne, fără îndoială, implicarea sa,
în anul 1911, în luptele fratricide din cadrul
Partidului Național Român.
În acel moment un grup de tineri intelectuali se grupează în jurul lui Octavian
Goga și, prin intermediul ziarului "Tribuna",
denunță politica dusă de Comitetul Național Român, considerând-o mult prea
împăciuitoare față de cercurile politice de
la Budpesta sau de-a dreptul o trădare a
intereselor naționale.
Pe de altă parte, generația matură și
cea vârstnică din Comitet, pentru a-și
justifica public prin intrmediul tiparului
atitudinea moderată, înființează la Arad
ziarul "Românul". Vasile Goldiș și Aurel C.
Popovici, din nevoia de a avea în colectivul
redacțional un condei ager și de prestigiu,
i se adresează în mai multe rânduri lui
Caragiale, încercând să obțină colaborarea
acestuia. O vreme scriitorul ezită, atât petru
că nu era edificat de care parte a baricadei
se găsea dreptatea, cât și datorită prieteniei
care îl lega de Octavian Goga. În cele din
urmă va accepta să intre în această dispută
politică intestină, iar pe parcursul a trei luni în
"Românul" vor apărea șapte articole, fie criticând direcția tinerilor "oțeliți", fie -mai alesîncercând găsirea unei căi de reconciliere
între cele două grupări. Disensiunile își vor
găsi rezolvarea la sfârșitul lunii iulie 1911;

TEATRUL NAŢIONAL TÂRGU-MUREŞ
După o vară scurtă – pentru că anul acesta teatrul
nu a plecat în vacanţă - Teatrul Naţional Târgu-Mureş îşi
redeschide porţile cu noi proiecte teatrale şi cu nerăbdarea
de a primi cât mai mulţi spectatori în sălile de spectacol.
Alături de un program artistic gândit pentru toate
categoriile de spectatori se pregătesc şi alte activităţi
culturale precum şi o serie de spectacole invitate. Mari
regizori au venit să lucreze cu actorii Naţionalului, actori
care sunt deja cunoscuţi la nivel naţional şi internaţional.
Compania Liviu Rebreanu anunţă patru premiere în Sala
Mare: DINTE PENTRU DINTE după Zeul Carnagiului de
Yasmina Reza, regia Cristian Juncu; POVESTE DE CRĂCIUN
după Charles Dickens, regia Oana Leahu; VISUL UNEI
NOPŢI DE VARĂ după William Shakespeare, regia Vlad
Massaci;STEAUA FĂRĂ NUME de Mihail Sebastian, regia
Erwin Şimşhensohn, două premiere în Sala Mică: REGELE
CHIOR de Marc Crehuet, regia Kincses Elemér; SOŢ DE
VÂNZARE de Mihail Zadornov, regia Varga Csaba, şi două
premiere în Sala Parking: DOUBLE BIND un spectacol de
Kincses Réka şi Alina Nelega; SHOES un spectacol de Scott
Johnston.
În cadrul programului Fabulamundi. Playwriting
Europe se vor organiza mai multe prezentări scenice
urmate de discuţii în prezenţa autorului. BUFNIŢA, VÂNTUL
ŞI NOI de Fabrice Mélquiot; ÎN AFARA JOCULUI de Enzo
Cormann; CONSENS ŞI... de Dirk Lauke; NEBUNI ŞI CLOVNI/

-

luarea de poziție a lui Caragiale rămâne
însă simptomatică în privința spiritului său
civic și a faptului că a înțeles să se implice
cu întreaga responsabilitate în acea situaţie
tensionată prin care a trecut clasa politică
românească din Transilvania.
În plus, cu această ocazie i-au fost arătate
numerose semne de apreciere, de prețuire
a talentului său literar și gazetăresc, de
care n-a avut parte, în timpul vieții, dincolo
de Carpați. Astfel, după apariția primului
articol, intitulat "Reparațiune", Vasile
Goldiș îi scria lui Caragiale: "Poate nici
nu poți să-ți dai seama ce mare serviciu
ai făcut sfintei noastre cauze naționale
prin scrisoarea ce mi-ați trimis-o acum în
urmă... Iată românimea își spune judecata
prin unul, care reprezintă adevăratul
<<geniu românesc>>. Și judecata aceasta
este atât de dreaptă, atât de înțeleaptă
și atât de spontană, încât sunt convins
că va brăzda adânc chiar și în opinia
publică românească, atât de înviciată de
păcatul indolenței." La apariția celui deal treilea articol, având titlul "Diplomație
subțire", Iuliu Maniu îi expedia lui
Caragiale următoarele rânduri: "Încântat de
articolul D-voastră apărut în "Românul";
îmi permit, Ilustre Maestre, a Vă trimite
expresiunea sentimentelor mele de adâncă
recunoștință și sinceră admirațiune!
Lumina revărsată asupra esenței crizei,
care ne preocupă, a deșteptat mințile și a
încălzit inimile șovăitorilor. Ați îndatorat
toată lumea românească prin desfătarea
sufletească de care ne-ați împărtășit..."
Împotriva aprecierii subiective a lui Onisifor
Ghibu, care, în lucrarea "Oameni între
oameni. Amintiri", considera că implicarea
lui Caragiale în viața politică ardelenească
a fost o eroare, perspectiva timpului a făcut
corecția necesară și dovedește că scriitorul
s-a dovedit și un veritabil și responsabil
homo politicus.(9).
		
NOTE
1. Șerban Cioculescu, I. L. Caragiale, Editura Tineretului, București, 1967, p. 121.
2. Mircea Tomuș, Opera lui I. L. Caragiale, Editura
"Minerva", București, 1977, p. 152.
3. Șerban Cioculescu, Caragialiana, Editura
"Eminescu", București, 1974, p. 125.
4. Șerban Cioculescu, I. L. Caragiale, ediția citată,
p. 107.
5. Idem, p. 95.
6. Apud Ion Roman, Caragiale, Editura Tineretului,
București, 1964, p.268.
7. Apud Șerban Cioculescu, I. L. Caragiale, ediția
citată, p. 122.
8. Idem, p. 123.
9. Acest episod al implicării lui I. L. Caragiale în
viața politică transilvăneană a acelui timp a fost
prezentat, în principal, pe baza lucrarii lui Șerban
Cioculescu, Viața lui I. L. Caragiale, capitolul
Caragiale și ardelenii, Editura "Eminescu",
București, 1977, p. 233-234.
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DIN UMBRĂ de Antonio Lera, sunt textele care vor fi
prezentate publicului, texte care fac parte din dramaturgia
contemporană europeană.
Spectacolele reluate pentru acestă stagiune sunt: DON
QUIJOTE, un spectacol de Ada Milea şi Mihai Măniuţiu,
CARMINA BURANA după Carl Orff, regizor: Gigi Căciuleanu,
ŞCOALA NEVESTELOR după Moliere, regizor: Cristian
Juncu, POVESTE IRLANDEZĂ, un spectacol de Oana Leahu,
CĂSĂTORIA de N. V. Gogol, regizor: Tufan Imamutdinov,
ÎN TRAFIC, un spectacol de Alina Nelega, MARTIRI de
Marius von Mayenburg, regizor: Theodor Cristian Popescu,
CAMERA 701 de Elise Wilk, regizor: Rareş Budileanu,
PORTUGHEZUL de Egressy Zoltán, regizor: Kincses Elemér,
FORMA LUCRURILOR de Neil LaBute, regizor: Adrian
Iclenzan, CLOACA de Maria Goos, regizor: Theodor Cristian
Popescu, CAMPIONATUL DE IMPROVIZAŢIE coordonat de
Vlad Massaci, CONTRA IUBIRII de Esteve Soler, regizor: Radu
Nica, PUNCT TRIPLU un spectacol de Bogdan Georgescu.
Cele două Companii ale Teatrului Naţional sunt invitate
să participe la mai multe festivaluri, atât în ţară cât şi în
străinătate.
Compania Liviu Rebreanu propune doar trei tipuri de
abonamente pentru stagiunea 53: Abonamentul Mecenat
„Paul Gusty” (530 lei) valabil la toate premierele Companiei
Liviu Rebreanu şi la trei spectacole invitate, Abonamentul
„Ion Fiscuteanu” (70 lei) flexibil cu 5 unităţi, Abonamentul

„Cornel Popescu” (30 lei) flexibil cu 4 unităţi pentru
pensionari, studenţi şi elevi. Unităţile abonamentelor
flexibile pot fi folosite pe toată durata stagiunii 2014-2015
la alegere, pentru orice spectacol din repertoriul Companiei
Liviu Rebreanu - excepţie fac premierele şi spectacolele
invitate.
Unităţile unui abonament flexibil pot fi folosite şi cu
o singură ocazie de către mai multe persoane. Locurile
la spectacolul ales trebuie rezervate cu cel puţin 24 ore
înainte de spectacol la Agenţia de bilete din Palatul Culturii
sau la Casieria Teatrului Naţional.
Preţul biletelor s-a modificat puţin faţă de stagiunea trecută, în Sala Mare biletul de premieră fiind 25 de lei, biletul
întreg 20 de lei, iar biletul pentru pensionari, studenţi şi
elevi 10 lei. Şi în continuare biletul pentru persoanele cu
dizabilităţi rămâne la suma modică de un leu.
Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de luni
până vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de bilete
a Palatului Culturii şi la Casieria Teatrului Naţional (telefon
0265 261 420, 0372 758 230) şi online: www.biletmaster.ro
Pe parcursul anului teatral se oferă mai multe promoţii,
pentru a face preţul biletelor cât mai accesibil tuturor
spectatorilor. Astfel, Teatrul Naţional doreşte să redevină
un nucleu cultural, un spaţiu deschis atât provocărilor cât
şi tradiţiei clasice care ne-a format.
Florentina VARY
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www.litart.ro

3

| nr. 8-9 (53-54) / august-septembrie 2014

Zeno GHIŢULESCU - 85
Zeno Ghiţulescu (n. 1929) este poet, prozator şi dramaturg. După studii universitare de medicină, a
profesat ca medic specialist radiolog. A fost secretar al Filialei Tîrgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din anul 1972). A publicat poeme, proză şi dramaturgie în reviste de cultură importante din România, fiind distins cu premii ale Filialei Tîrgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din
România. În 1998 a devenit Cetăţean de Onoare al municipiului Tîrgu-Mureş, obţinând, totodată, importante
distincţii internaţionale: Diploma de merit din partea Institutului American de biografii (ABI), Diploma de onoare din partea Centrului Internaţional de Biografii Cambridge (IBC). A fost nominalizat Om internaţional al
anului 2000-2001 de către Centrul Internaţional de Biografii IBC Cambridge – Anglia şi Om Internaţional al Anului 2003, de către Institutul American de Biografii. Recent a publicat, la Editura Arhipelag XXI, volumul A doua
vedere (antologie), ediţie îngrijită şi alcătuită de Iulian Boldea (prefaţă de Al. Cistelecan). Prezentăm mai jos o
selecţie a aprecierilor critice formulate de-a lungul timpului despre poezia lui Zeno Ghiţulescu şi un grupaj de
poeme reprezentative pentru atitudinea lirică, orizontul tematic şi stilul unui autor a cărui operă se remarcă,
înainte de toate, prin amploarea de viziune şi deschiderea ideatică şi expresivă spre formule literare diverse.
E un prilej de a-l felicita pe Zeno Ghiţulescu, pentru împlinirea frumoasei vârste de 85 de ani, din care cea mai
mare parte a fost pusă în slujba literaturii!

Aprecieri critice:
“De remarcat factorii materiali spiritualizaţi prin suavitate, prospeţime, melos, după cum spiritul se relevă prin încarnatul
fremătător al florei. Gândurile metafizice ale concretului descoperă fiinţa cântătoare.”
Gheorghe GRIGURCU
„De fiecare dată, în actul poetic, eul se retrage în interioritatea cea mai ascunsă: rareori explodează în extaz sau se propune pe sine ca enigmă.”

Cornel MORARU

“Poezia lui Zeno Ghițulescu se naște, astfel, la întîlnirea dintre spiritul contemplativ cu cel introspectiv, corectîndu-și exaltările sau extazele prin nostalgii și neliniști. Contemplativitatea lui nu e una senină, neutră și imperturbabilă, deși versurile sale sunt propuse adesea pe o frecvență de detașare.”
Al. CISTELECAN
„Zeno Ghiţulescu este un poet pentru care lirismul marchează esenţialitatea fiinţei, punând în lumină dimensiunile ideale ale conştiinţei, dar şi limitele tragice ale condiţiei umane, un
poet care îşi asumă, cu un fel de fervoare perceptivă, propriile nelinişti şi aspiraţii, transpunându-le cu pregnanţă expresivă în spaţiul concentrat al poemului”.
										
Iulian BOLDEA

A doua vedere
În camera perfect camuflată
paiul şi ideea egale
zeul cel alb a creat poate lumea
pentru desfătarea amoebei –
firul de lumină strecurat
prin stinghera bortă de neuitare
ochiul cel mort mi-a înviat
pentru alfabetul de mult presimţit
în strigarea de dincolo de zare.

Abise şi vioară
Ai pe tine cămaşă uşoară
pală de vânt
primele raze desprimăvărând
frumoasele feline din cuvânt
inflexiuni de-abise şi vioară
nămeţii din zăpada tropicală
mi-i petreci în sânge
nimic în lume să nu doară
melancolia degetelor lungi şi albe
sunt poate prelungirea
căilor lactee
iluminându-mi timpul
cu o sclipire din nemoarte

Nu-l căutaţi pe poet
Nu-l căutaţi pe poet la starea civilă
ori sub epiderma sa
ci oriunde viaţa încearcă
să comunice cu imposibilul
prin nevăzute vase comunicante
umplute cu seva unui fruct
aidoma celui
din care a gustat Dumnezeu
căutaţi-l sub lespedea de mormânt
unde a fost îngropat adevărul
batjocorit şi uitat de mai marii cetăţii
căutaţi-l printre cei proscrişi din agora
pentru că au luat partea celui fără apărare
nicicând nu-l veţi putea afla acasă
căci acoperişul lui
e cerul înstelat
de vreţi îl puteţi găsi

în fântâna spânului pentru a salva
cu preţul vieţii o petală
ori în bâlciul lumii printre târgoveţi
căutând pasărea măiastră.

Invocaţie
Cât de însingurat tace totul
sub povara zădărniciei
frunze moarte
deasupra capului îmi trec
rugăciunea
celor ce au căutat
drumuri pe ape prin stele
îmi ridic mâinile în vânt strigând
apusa mea lume
dar nici o voce nu-mi răspunde
nici un vis nu se-ntrupează.

Secretul îndemn
Ai deprins lungile peregrinări
sub mîzga cerului înăbușit
visarea râurilor oarbe
curgând departe de amiază
scăpare căutând din cosmica închisoare.
Soborul păsărilor de ambră s-a adunat
să divulge secretul îndemn.
Oare te așteaptă cineva
la cumpăna sângelui și cenușei?

Scribul
Pe piei tăbăcite cu măiestrie
încrustează belşugul zilei
gloria faraonului
sosirea corăbiilor din ţări barbare
cu pietre făcătoare de minuni
şi sclave frumoase
nu s-a gândit nicicând
decât să spună adevărul
şi totuşi zeii nu l-au părtinit
într-o noapte când
Nilul îşi creştea apele
de dragoste şi vrajă
şi lotuşii înfloreau

cu groază a văzut pe cer
cum scorpionul
îi descântă visele
în mreaja deasă
fără aduceri aminte.

Desfrunzire
Sunet de fanfară pustie stradă
procesiune a unei alte lumi
amintiri pierite-n pâcla deasă
Pe ziduri năruite ftizice medalii
agonia însorită decorând
arborii scheletici
elanuri roşii spânzurate-n vânt

Izbăvitoarea povară
Poate drumul măreşte îndoiala
între o umbră călătoare şi zenitul jinduit
poate osârdia strângerii pietrelor de temelie
este trecerea vântului
prin copacul desfrunzit
fiinţa bolnavă de ceruri
în lut frământat de copite şi zodii se zbate
de dincolo de vămi de dincoace de viaţă
nemărginita rază implorând
zorii să stârnească vulturii de jar...
De unde vine oare povara nevăzută
în verzile grădini din sânge
de care nimeni nu te-ntreabă pe care
nu poţi s-o stârpeşti
înflorind mereu din proaspete lăstare
de dragoste furată în rădăcini înveninate
e adevărul tău cel mare ce te înalţă te doboară
ce nu te lasă a muri ce nu te lasă a trăi
în limpezimea de coral
a-l nimici nu poţi glasul cel şerpesc
cu cel al florii de mălin de veşnicii nuntesc în tine
amândouă-ţi aparţin amândouă te îndeamnă
să îţi jertfeşti ce ai mai scump să suferi şi să plângi
să sorbi a vinului fantasme să te bucuri şi să râzi
în rugul flăcării zeeşti şoptind
un sclipăt de cuvânt vestind
a sferelor plutire peste durere peste timp.

EVENIMENT

4

nr. 8-9 (53-54) / august-septembrie 2014 |

Filarmonica de Stat Târgu-Mureş la ceas aniversar
Înfiinţată de Guvernul României în
anul 1950 prin strădania unor muzicieni
de excepţie precum Zeno Vancea şi Kozma
Géza, de peste şase decenii Filarmonica de
Stat Târgu-Mureş este rânduită să-şi dedice
întreaga activitate susţinerii de concerte
simfonice, vocal-simfonice, operă în concert,
corale, camerale şi educative, în vederea
educării gustului pentru frumos al tuturor
locuitorilor de aici. De la înfiinţare şi până în
clipa de faţă Filarmonica are alături de ea un
public minunat, un public exigent dar foarte
cald şi care a răsplătit întotdeauna efortul
pe care îl facem în promovarea adevăratelor
valori ale artei sunetelor.
Prestigiul Filarmonicii şi traseul ascendent parcurs în cele şase decenii se
datorează competenţei, profesionalismului
şi seriozităţii muzicienilor celor trei colective artistice: Orchestra simfonică, Corul
mixt şi Cvartetul de coarde, colective care
printr-o activitate plină de pasiune şi dăruire
interpretează în fiecare stagiune un repertoriu pretenţios, variat, complex şi atractiv, cu
lucrări aparţinând creaţiei muzicale universale şi autohtone din toate etapele istoriei
muzicii, inclusiv repertoriul contemporan.
Bogata tradiţie a manifestărilor muzicale ce au loc la Târgu-Mureş într-un cadru
bine organizat încă de la începutul secolului
al XIX-lea a fost un factor care a contribuit
esenţial la dezvoltarea şi consolidarea gustului pentru muzica clasică interpretată la
cel mai înalt nivel artistic.
Spaţiul mureşean, multietnic, multicultural şi multireligios a fost întotdeauna
atractiv pentru personalităţi de valoare din
toate domeniile vieţii spirituale, inclusiv
artişti de renume care şi-au dedicat o mare
parte a timpului delectării prin arta lor a iubitorilor de frumos de aici. Nu e de mirare
că muzicieni de talie mondială precum Pablo Casals, George Enescu, Bartók Béla, Jan
Kubelik, Dohnányi Ernő, Carlo Zecchi erau
doritori să revină mereu la Târgu-Mureş.
Odată cu înfiinţarea Filarmonicii, dirijori
de marcă precum: Antonin Ciolan, George
Georgescu, Alfred Alessandrescu, Mircea
Basarab, Mircea Cristescu, Emil Simon, Erich
Bergel, Paolo Olmi, Lawrence Foster, Vačlav
Smetaček, Itay Talgam, Gál Tamás, Sergiu
Comissiona, Kurt Wöss, Ilarion IonescuGalaţi, Horia Andreescu cât şi o pleiadă de
solişti valoroşi ca Daniil Şafran, Kocsis Zoltán, Helmuth Platner, Valentin Gheorghiu,

Ion Voicu, Perényi Miklós, Ştefan Ruha, Ránki
Dezső, Radu Lupu, Nicolae Herlea, Ágoston
András, Gérard Frémy, Emilia Petrescu, Maria
Guzman, Viktor Eresko, Marta Kessler, Radu
Aldulescu, Silvia Marcovici, Jandó Jenő, Dan
Grigore, Arkadi Sevidov au fost o prezenţă
plăcută pe scena Filarmonicii.
Un rol extrem de important în evoluţia
Orchestrei simfonice l-au avut dirijorii
permanenţi Kozma Géza, Remus Georgescu,
Szalman Lóránt şi apoi Cristian Mandeal, una
dintre cele mai renumite baghete româneşti
contemporane.
La cârma Corului Mixt s-au aflat de
asemenea muzicieni de mare rafinament
precum dirijorul Szalman Lóránt cu un rol
hotărâtor în formarea şi activitatea primilor
ani ai ansamblului, urmat de Szarvady
Gyula, Fejér Elemér, Birtalan Judit, Dumitru
Buzoianu, Vasile Cazan.
Turneele extrem de reuşite realizate
de Orchestra Simfonică şi Corul Mixt, în ultimii ani şi cele ale cvartetului „Tiberius” au
demonstrat forţa artistică şi nivelul atins de
Filarmonică.
Trebuie menţionată aici de asemenea
munca directorilor aflaţi la conducerea
instituţiei pe parcursul istoriei ei: Dr. Birek
László, Antalffy Zsuzsánna, Kovács Dénes, Székely Endre, Kozma Mátyás, Zoltán Aladár, Szalman Lóránt, Valeriu Maior,
Csíky Boldizsár, Botár Gerő, fiecare dintre ei
aducându-şi un aport însemnat la ridicarea
exigenţelor artistice, a bunei organizări şi
funcţionări a acesteia. De peste paisprezece ani, directorul Vasile Cazan continuă
să rezolve nenumăratele probleme care
apar în împrejurările actuale astfel ca frumosul traseu parcurs de Filarmonică să fie în
continuare plin de succes. O contribuţie însemnată la întreaga evoluţie a instituţiei au
avut-o şi directorii adjuncţi: Kovács Dénes,
Gaboş Ioan, Constantin Podaru, Gheorghe
Mureşan, Ileana Cristina Covaciu, ei fiind
provocaţi să găsească soluţii potrivite multitudinilor de probleme economice şi administrative ivite.
Un merit de excepţie îi revine întregului
personal administrativ ce lucrează în spatele
colectivelor artistice, acest departament
unit, care contribuie din plin cu competenţă
şi dăruire la buna funcţionare a Filarmonicii.
De aproape două decenii dirijorul permanent al Orchestrei simfonice este Maestrul Shinya Ozaki din Japonia, secondat cu

brio de principalii dirijori invitaţi: Franz Lamprecht din Germania şi Alexandre Myrat din
Franţa.
Profesionalismul anilor ’80 sub îndrumarea exigentului concertmaestru Iuliu
Hamza a fost consolidat apoi timp de două
decenii de regretatul László Alexandru,
astăzi doi tineri talentaţi concertmaiştri:
Péter Béla şi Roxana Oprea contribuie cu
elanul lor la munca de zi cu zi a acestui prestigios colectiv artistic mult întinerit şi foarte
bine pregătit.
Corul mixt, înfiinţat în anul 1956 îşi
continuă frumosul traseu artistic, din anul
1990 avându-l dirijor pe Vasile Cazan, ajutat
în mod excelent de maestrul de studii cor
Sikó Szidónia. Ansamblul îşi îmbogăţeşte în
permanenţă zestrea repertorială şi numărul
concertelor vocal-simfonice şi a cappella.
Îmbucurător este şi faptul că în anul
2008 s-a reuşit înfiinţarea Cvartetului de
coarde „Tiberius”, cvartet de stat al Filarmonicii şi care pe lângă concertele din stagiune răspunde unor invitaţii la evenimente
de protocol organizate de autorităţi: Consiliul Judeţean, Prefectură, Primărie.
Funcţionează şi înfrumuseţează stagiunile şi alte formaţii camerale ale Filarmonicii: Octetul de suflători, Ansamblul de
tromboni, Cvintetul de alamă, Grupul vocal
bărbătesc „Cantuale” iar organista instituţiei
, Molnár Tünde susţine de opt ani în perioada estivală seria „Serilor de vară cu muzică
de orgă”, concerte ce pun în valoare orga din
Sala mare a Palatului Culturii precum şi orgile
istorice din diferite biserici târgumureşene.
Locaţia unde îşi desfăşoară activitatea
Filarmonica de Stat este Palatul Culturii
construit între anii 1911-1913, o adevărată
emblemă a arhitecturii mureşene, edificiu
extrem de atractiv pentru turiştii din întreaga lume. Sala mare cu o capacitate de 700
de locuri este un adevărat templu al muzicii, pe scena acesteia repetă zilnic Orchestra
simfonică şi tot aici sunt susţinute toate concertele simfonice şi vocal-simfonice, precum
şi concertele de orgă, una dintre cele mai
renumite orgi din România. Sala mică de
concerte, cu peste 200 de locuri este spaţiul
ideal pentru concertele camerale şi cele corale. Ambele săli au o acustică extraordinară
şi condiţii excelente, fiind dotate cu instalaţii
de aer condiţionat.
Evoluţia instituţiei pe parcursul celor
şase decenii este elogiată de dirijori şi solişti

de renume din ţară şi de peste hotare, concertele susţinute în majoritatea ţărilor europene şi în Japonia fiind foarte apreciate de
publicul de pretutindeni precum şi de presa
de specialitate.
Cele patru mari festivaluri anuale: Zilele
Muzicale Târgumureşene, In memoriam
Constantin Silvestri, Festivalul Muzicii de
cameră şi Musica Sacra sunt momente de
vârf în fiecare stagiune iar concertele extraordinare şi speciale cu ocazia unor evenimente de peste an se adaugă la concerte
săptămânale ce au loc în fiecare joi de la ora
19. În alte zile, de obicei marţi sau duminică
au loc concertele camerale sau corale,
acestea din urmă fiind susţinute şi în alte
locaţii din oraş şi din judeţ: biserici, şcoli,
universităţi, alte instituţii.
Începând cu anul 2012 conducerea
instituţiei îşi propune ca pe lângă festivalurile existente care au o frumoasă tradiţie să
organizăm în fiecare an câte o nouă manifestare artistică de excepţie. În primăvara
anului 2012 a avut loc un Festival muzical
de coarde ciupite: mandolină, chitară, lăută,
harpă, instrumente care prin exotismul lor
au îmbogăţit paleta timbrală a ofertei artistice.
Stagiunile de concerte lecţie şi educative
au demarat odată cu înfiinţarea Filarmonicii.
La început prin contribuţia esenţială a eruditului Antalffy Endre, şi apoi prin expunerile extrem de atractive făcute de renumitul
compozitor Csíky Boldizsár, aproape patru
decenii secretar artistic şi în ultimii şapte
ani până la pensionare director al instituţiei,
aceste concerte au avut darul să formeze
generaţii întregi de melomani. De la început
şi până în prezent prezentările tematice ale
acestor concerte se fac în limba română şi
maghiară.
În ultimele două decenii, datorită bunei
colaborări pe care o avem cu Liceul de Artă,
pepiniera noastră de talente, prezentările sunt
făcute de Ana Poroşnicu, Carmen Mihăescu,
Dorina Pop, Kovács Zsuzsa şi Fülöp Klára, profesoare la această importantă instituţie de
învăţământ de la noi. Succesul acestor concerte, datorat interesului manifestat de elevii
mureşeni este o garanţie că prin activitatea
permanentă desfăşurată de Filarmonică, în
acest minunat spaţiu geografic şi cultural vor
exista noi generaţii de muzicieni şi melomani
care vor aprecia şi vor iubi cea mai nobilă artă:
MUZICA.

Mesajul dirijorului Vasile CAZAN, managerul Filarmonicii,
la debutul stagiunii cu numărul 65
Dragi prieteni ai Filarmonicii!
Sunt deosebit de onorat să vă transmit gândurile mele
de bine acum la deschiderea stagiunii 2014-2015. Vom trăi
împreună bucuriile unei stagiuni speciale dat fiind faptul că
stagiunea pe care o începem este aniversară: se împlinesc
șaizeci și cinci ce ani de la înființarea Filarmonicii de Stat
Tîrgu Mureș.
Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ați
acordat-o an de an instituției noastre, fapt ce ne-a încurajat
și ne-a motivat în slujirea cu pasiune și dăruire a minunatei
arte a sunetelor.
La această sărbătoare de suflet vă invit din nou în numele
tuturor distinșilor mei colegi precum și al meu personal să fiți
alături de noi săptămână de săptămână, astfel ca drumul pe
care îl vom parcurge în această călătorie să fie pentru noi toți
un prilej de înalte trăiri estetice și spirituale.
Joi, 11 septembrie 2014, de la ora 19 Sala Mare a Palatului
Culturii va răsuna din nou prin armoniile superbe ale muzicii
lui Felix Mendelssohn-Bartholdy. Este un concert deosebit
care deschide stagiunea aniversară, data acestui concert coincide cu data de naștere a Maestrului Szalman Lóránt, regretatul dirijor căruia îi dăruim „In memoriam” acest moment, la
85 de ani de la naștere. Sub bagheta domniei sale, aproape
cinci decenii la rând am audiat sute de lucrări de referință ale
genului simfonic și vocal-simfonic, vreme de cinci ani fiind și

director al prestigioasei noastre instituții.
Avem cu acest prilej invitați doi artiști de mare clasă:
dirijorul Alpaslan Ertüngealp din Ungaria și renumitul violonist Alexandru Tomescu, extrem de îndrăgit și apreciat de
publicul nostru.
Duminică, 14 septembrie printr-un recital extraordinar de
orgă susținut tot în Sala Mare de organistul Felician Roșca ne
vom aminti de o altă mare personalitate mureșeană: compozitorul și organistul Kozma Mátyás care la rândul lui a fost
și el director al Filarmonicii tîrgumureșene.
Un alt concert extraordinar îl are la pupitru, Joi, 18 septembrie pe dirijorul permanent al orchestrei noastre simfonice Maestrul Shinya Ozaki din Japonia alături de care vor
evolua doi tineri mureșeni talentați Mihai Vaida la flaut și
Lászlo Zsombor Márk la trompetă precum și pianista Chiyo
Hagiwara din Japonia.
Este un concert de tradiție pe care îl realizăm în colaborare cu Ambasada Japoniei în România, “Kumamoto-Romania
Association” și Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș.
Vom încheia în forță luna septembrie printr-un concert extraordinar de operă în concert, intitulat “Veșnica
poveste de iubire”, concert reluat la cererea publicului după
reușita interpretării cu mare succes a Elixirului dragostei de
G.Donizetti în primăvara acestui an. Pe scenă, alături de corul
mixt și orchestra simfonică dirijate de renumitul dirijor Horváth József vor evolua soliști vocali care au avut în primăvară
un răsunător succes aici: Yolanda Covacinschi, Pataki Ador-

ján, Balla Sándor și Cristian Hodrea.
Concertul îl realizăm în colaborare cu Universitatea de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș și este organizat în onoarea participanților la cursul Comitetului pentru Educație în
Anestezie (CEEA 2014).
Aș vrea să mulțumesc conducerii Consiliului pentru
extraordinarul sprijin acordat la organizarea stagiunii aniversare 65 a Filarmonicii, precum și a susținerii de care ne
bucurăm în permanență chiar de la începutul existenței
Instituției. De asemenea mulțumesc anticipat celor care vor
ști să manifeste generozitate în demersul pe care îl vom face
în vederea reușitei proiectului nostru artistic.
Urez succes deplin tuturor colegilor mei în munca lor
zi de zi pentru tălmăcirea minunatului mesaj de suflet al
muzicii, de asemenea gânduri alese și urări de bun venit și
o excelentă colaboare cu noi tuturor artiștilor invitați: dirijori
și soliști instrumentiști și vocali din țară și de peste hotare.
Dragi prieteni ai Filarmonicii vă doresc la toți trăiri de
excepție și seri de neuitat în această stagiune aniversară,
iar pe plan personal multe bucurii și fericire dar mai ales
sănătate că-i mai bună decât toate.
Cu specială preţuire și dor de revedere
la toate concertele noastre,
Vasile Cazan, dirijor,
managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş
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Două tabere de creaţie... o vară bogată!
de Mana BUCUR
Da, am participat la două tabere de
creaţie (simpozioane) de mozaic/sculptură/pictură în această vară, într-un fel
având legătură cu specialitatea mea ceramica.
Mai întâi vă voi face „procesul-verbal”
al acestora.
Locul, data şi specialitatea taberelor:
- prima a XII-a ediţie la Hărman
judeţul Braşov, în luna august, de mozaic şi sculptură în lemn
- a doua în Germania (Bavaria),

Marktrodach - satul Kleinvichtach, două
săptămâni, în luna august, de sculptură,
mozaic şi pictură.
Asemănări:
- doi oameni neobosiţi şi deosebit
de inimoşi
- primul avocatul Nicolae Vrâncean
mare iubitor şi colecţionar de artă
- al doilea Cristian Ianza organizator/
curator de tabere şi expoziţii el însuşi
artist ceramist şi sculptor participant.
- amândouă gazdele extrem de
primitoare aproape că am fost răsfăţaţi,
vă pot spune că nu ne-a lipsit nimic pe
parcursul „sejurului”, exceptând capriciile vremii din Germania.
Deosebiri:
- Tabăra din Hărman, un domeniu
vast, curte imensă înţesată cu exponatele celor 11 tabere organizate până
atunci, o clădire impunătoare plus trei
anexe rezervate cazării artiştilor (douăzeci şi ceva), sală de mese, spaţii de lucru
- Tabăra din Kleinvichtach, o căsuţă

cochetă, primitoare care s-a dovedit
jumătate galerie de expunere, cu cinci
dormitoare la etaj, condiţii excelente
pentru un mic grup de artişti (cinci +1),
curte mică suficientă pentru sculptură şi
mozaic
- excursie la poalele munţilor Ciucaş,
dealuri, pâraie repezi, cascadă un peisaj
feeric
- excursie la Munchen, Nurenberg,
Cronach şi împrejurimi, o Bavarie curată,
frumoasă, nemţi zâmbitori şi prietenoşi,
nu vezi ţipenie de om pe stradă, căci toţi
muncesc…
Tabăra din Hărman a întrunit un
număr mare de artişti - cinci sculptori
care au trudit câţiva buşteni aproape
zece zile neîncetat. Dintre aceştia i-aş
aminti pe sculptorii Dinu Câmpean,
Gheorghe Mureşan şi Torino Bocaniciu
(pictor). Profilul taberei fiind numai
mozaicul 11 ediţii, în anul acesta s-a
adăugat sculptura în lemn, dar piesa de
rezistenţă rămânând tot partea decorativă, participând 10 artişti de diferite
specialităţi, pictori în marea majoritate
şi trei ceramişti. Marta Jakabovits,
Eusebio Spînu şi Mana Bucur ceramişti
iar dintre pictori Mircea Moldovan,
Angela Tomaselli, Cornelia Gherlan,
Vasile Tolan şi alţi şapte. Dacă cioplitul
în lemn este deja destul de cunoscut
alcătuirea unui mozaic de 80x80 cm. îţi
impune rezolvarea câtorva probleme

compoziţionale şi totodată tehnice.
Uimitor mi s-a părut cât de bine s-au
descurcat colegii noştri pictori cu
bucăţile de gresie, căci tinzi să crezi că
stăpânesc bine doar penelul, pânza şi
culorile, ori de data aceasta a trebuit să
mânuiască cleştele, mistria şi abrazivul.
Recolta a fost valoroasă, fiecare artist
lăsând în urmă două lucrări care vor fi
obiectul unei expoziţii în aer liber.
Tabăra de creaţie din Germania a
durat două săptămâni, a întrunit abia
şase artişti, cinci din România şi unul
din Republica Moldova, trei pictori, doi
sculptori şi un ceramist, aceştia fiind
Ioan Bogdan, Nicolae Ispas, Dorina
Padineanu, Peter Bannert (D), June
Michel (D), Tudor Fabian, Cristi Ianza şi
Mana Bucur. Vremea n-a ţinut cu noi, din
contră ne-a cam stat în cale cu rafale de
vânt şi averse pe fond răcoros, a fost rău

pentru cei care au lucrat sub cerul liber,
dar ne-am descurcat. După terminarea
lucrărilor, mai precis în vinerea dinaintea
întoarcerii noastre, după-masă, s-a
vernisat expoziţia la care au partcipat
uimitor de mulţi iubitori de cultură
având în vedere că eram la ţară, inclusiv
primarul comunei şi reprezentanţi mass
media.
În încheiere aş vrea să le mulţumesc
celor doi curatori Nicu Vrâncean şi Cristi
Ianza pentru dăruirea şi încăpăţânarea
cu care perseverează şi organizează
an de an aceste manifestări culturale
în beneficiul nostru, al artiştilor, într-o
lume din ce în ce mai interesată de orice
altceva decât de artă.
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Nelu MĂRGINEAN:

Poveştile lui Buna Anica (XVI)
- No! Plămădeala cui i-o făcut
pe ăştia de la IREM... că iar o luat
corentu’! Să facă iconomie cică...
bombănea Buna Anica. Dacă nu-l
dau înapoi până-i gata cina, iar nu
pot să stau să mai ţăs o ţâră. Că
nopţâle de iarnă-s lungi şi-i prea
mult de durmit până dimineaţă...
- Bună... nu aprinde lampa, că
ni ce fain se vede pe tavan cum
joacă focu’ din sobă... şi poate
ne povesteşti şi nouă cum o fost
pe vremea războiului... că ne-ai
promis, mai ţi minte?
- V-am făgădit io că vă povestesc despre război? - se făcea a fi
uitat Buna Anica şi noi îi ghiceam
zâmbetul şugubăţ chiar şi pe întuneric. Mai dă-l în pădureţii-ăi
răi de război... că-i mai bine dacă-i
pace. Voi nu ştiţi, şi-i mai bine că
nu ştiţi, cum îi aia să fie război în
ţară. Că război îi mai tăt timpu’
undeva-n lumea asta buiacă. Şi să
ştiţi voi di la mine, că oamenii de
buieci ce îs încep războaie... ş-apăi
ăia care le-ncep stau în palatele
lor şi plănuiesc... şi pe ăia amărâţi
îi trimet să să bată şi de multe ori
săracii nici nu ştiu pintru ce să bat.
În primu’ război i-o trimes împăratu’ pe săracii rumâni să să bată cu
tălienii, cu ruşii şi ăl mai rău că i-o
trimes să să bată şi cu fraţii lor de
peste munţi, din Regatu’ Vechi. Jale mare şi năcaz mă copii, să te puie
să te baţi cu ăi de-on sânge cu tine.
Pe socru, pe Curcubeu’, cum îi zâcea
lumea, l-o trimes în Galiţâia, unde
mama minunii o fi şi Galiţâia aia,
să să bată cu ruşii... şi tăt în Galiţâia
o fost şi tica. Ş-apăi socru o căzut
prizoner la ruşi... da n-o fost bai
tare, că o scăpat săracu’ de război...
şi nici n-o dus-o rău pe-acolo, că îi
ducea cica să lucre pi la bocotani;
ş-o nimerit la unu’ care era om de
treabă, chiar dacă era rus. O vinit
socru’ de-acolo, când o-nceput
la ruşi revoluţâia aia a lor, gras şi
fain de zâceai că nu din prinsoare

vine. Ne-o povestit odată socru’,
Dumnezo să-l ierte, că cică bocotanu’ ăla avea un ficior de-nsurat...
şi era obiceiu’ pe-acolo că dacă
mergeau părinţii ficiorului acasă la
vreo fată pe care o voiau de noră
ca s-o ceară de la părinţi şi să să
târguiască cu zestrea, duceau cu ei
o pită mare, rumenă şi proaspătă...
şi dacă ajungeau la înţălegere,
măncau acolo pita aia faină cu
viitorii cuscri... dacă nu, vineau cu
pita-napoi. Ş-apăi pe socru’ l-o luat
bocotanu’ cu ei să care pita, când o
mers odată pe-nţăles la o fată... da’
nu s-o-nţăles cu ăia ş-o vinit înapoi,
cu pită cu tăt. Şi, zâcea socru’ că să
uitau ruşii din sat di pe după garduri şi şoşoteau că „... ni că nu s-onţăles, că vine austriacu’ cu pitanapoi!”. No... auzi tu? Austriacu’
cica... Da’ de războiu’ ăla ştiu numa
din auzât... despre ăsta a doilea ştiu
mai bine că, amu bine că pi-aici pi
la noi pin sat nu s-o bătut, da’ pân’
la Oarba, pe Murăş, peste deal,
nu-s mai mulţ de douăzăci-trizăci
de kilometri... şi când o fost fruntu’
pe-acolo, să videa, sara mai ales,
cum să lumina ceriu’ de la ixplozîi
de zâceai că fulgeră a vreme mare...
şi tunurile s-auzau cum trag... of
Doamne... numa război să nu mai
fie pe pământ.
- Da’ cu unchiu Nuţu cum o fost
Bună?
- Apăi cum să fie mă copii? L-o
luat şi pe el în armată pin ’42... La
Turda l-o dus... da’ pe frunt nu
l-o luat numa pin ’44. Ş-o scris
acasă, să meargă mama să-l vadă,
că trece cu trenu’ pin gara din
Luduş că-i duce pe frunt... tri zâle
o stat mama pe-acolo da’ i-o dus
pin altă parte...şi dus o fost. N-o
mai stiut nimica-nimicuţa de el...
plângea mama să-raca şi noi cu
ea. Di la regimentu’ lui o fost dat
dispărut în iulie ’44 la Podu’ Iloaii
în Moldova... acolo o intrat prima
dată în luptă şi nime n-o mai ştiut

nimica de el. No şi, mai prin martie,
cănd începea a se desprimăvăra,
intră-ntr-o zi la noi în ogradă ca o
furtună, lelea Anucă, adică ai care
mai târzâu mi-o fost mie soacră...
ş-o strâgă pe mama: „Marie... hai tu
că-ţ aduc o veste bună tu!”„Că dără
nu mi-l aduci pe Nuţu?” zâce mama
trămurând ca varga...” Nuuu... nu
pe Nuţu-l aduc, da’ aduc carte di
la el!” Mama săraca, nici putere
să mai zâcă ceva n-o mai avut...
Săracu Nuţu... ne scria c-o fos prizoner la ruşi, da’ s-o-nscris în divizia
„Tudor Vladimirescu” făcută numa
din prizoneri români şi c-o ajuns în
ţară. România lupta amu de partea
ruşilor şi ăi care s-o-nscris, urmau
să meargă pe fruntu’ din Ungaria
şi din Tatra să să bată cu nemţii. O
fost câte unu’ cum o fost şi Miron a
lu’ Gavrilă şi care-o fost cu Nuţu-n
prinsoare, da’ nu s-o-nscris şi n-o
vinit acasă numa pin ’49. O vinit
slab şi beteag de plămâni că din
aia i-o şi vinit sfârşâtu’. Apăi Nuţu
o fos norocos, că până să meargă
pe frunt, n-o ajuns numa pi la Oradia Mare şi s-o gătat războiu’. I-o
mai ţânut în armată până cătră
toamnă. Şi-ntr-o zi, vine la noi
lele Zamfira, mama lui Toderică
a Moldoveanului, voi n-aţ prinso, ş-o-ntrabă pe mama dacă are
vro raţă grasă... „Am, zâce mama,
da’ n-o tai, numa când vine acasă
Nuţu.”„No amu tai-o, c-o vinit Nuţu,
zâce lelea Zamfiră râzând.” Toderică
a ei o fost şi el cu Nuţu pe frunt şi-n
prinsoare că dără erau de-on leat...
da’ nu mai ştiu di ce, pe Toderică
nu l-o mai dus pe fruntu’ ăstalalt şi
l-o lăsat acasă. „M-am întâlnit cu el
pe drum, zâce lelea Zamfira, vinea
acasă, da’ i-am spus că tată-so îi la
cosât în rât şi s-o dus pi la el să-l
vadă.” Doamneeeee... câtă bucurie
o mai fost pe noi. Şi Nuţu săracu’
abia că să ţânea să nu plângă-n hohot, ca muierile... ş-apăi ne-o pov-

TÂRZIU ÎN CUVINTE
mărturisirile de dragoste ale poetului IOAN VASIU
Volumul de poezii TÂRZIU ÎN CUVINTE, al poetului IOAN VASIU, apare ca o urmare firească a
celorlalte cărţi ale domniei sale.
Filonul iubirii străbate întreaga creaţie lirică a
poetului. Aflat la vârsta maturităţii „ducând în spate sacul greu de atâta melancolie“, îşi păstrează
sufletul „cald ca miezul pâinii“ şi ne mărturiseşte
în şoaptă iubirea eternă, iubirea sfântă, pentru toţi
şi toate, dar în special pentru singura femeie care
l-a înţeles. Pentru poet, iubirea e sursa vieţii, e sensul vieţii şi e cea care dă putere vieţii.
Lipsa iubirii e ca o vioară fără arcuş. Poetul Ioan
Vasiu îşi acordează cu măiestrie vioara şi pe aripile arcuşului îşi mărturiseşte şi ne mărturiseşte în
surdină marea iubire. El lasă larg deschise odăile
ospitaliere ale iubirii, revărsând şi primind iubire.
Versurile sunt înmănuncheate în trei buchete
de mici poeme: Dulce şi amar, Iubind în şoaptă şi
Târziu în cuvinte.
Dragostea e ca un fagure de miere - dulce şi
amar - ca un joc ce-l alungă mereu, dar îl şi cere. E
un dans fără revers. Iubirea este tinereţea inimii şi
a sufletului, este raţiunea de a trăi, e temelia vieţii
şi a tinereţii sufletului, este sfântă şi fără de sfârşit
pentru o sută de ani.
Pentru poet, iubirea (iubita) e „o calmă libelulă“,
„vântul ce adie“, „un cântec care cade ca un blestem“, „un curcubeu ce râde cu ocheade“. Autorul
sugerează jocul iubirii - când „dulce şi amar“ în
imagini uneori grave, alteori jucăuşe. Creează
imagini discrete, decente, delicate. Asociază

chipul iubitei cu arome, culori şi armonii ale naturii: roşul sângeriu al cireşelor coapte, ca nişte cercei pe ramuri, narcisele, macii înflăcăraţi, strugurii
copţi; aroma fânului cosit, crinii pătimaşi, gust de
ananas, pere parfumate, lămâi, trandafiri...„Să te
sărut cu gust de ananas“, „Sânii tăi miros a struguri
copţi“.
Poetul nu se „risipeşte în fiece cuvânt“ - ci dăruie
iubitei ce e mai valoros: „o toamnă arămie“, „o
iarnă ca-n poveşti“, „o vară despletită pe câmpie“,
şi o „primăvară grea de gelozii“. Blestemul iubirii
e un antiblestem, o binecuvântare de iubire. Poetul este însă virulent cu cei imorali şi fără valoare:
grandomani, demagogi, laşi, politicieni şi detestă
iubirile din interes, minciuna, elogiile nemeritate,
sporovăiala şi lipsa de talent.
Ca şi alţi artişti creatori (sculptori, pictori), poetul
înalţă din cuvinte calde, simple şi meşteşugite, un
templu iubirii nemuritoare - imnele din volumul
Târziu în cuvinte. În unele versuri simţim fiorul
melancoliei crescut odată cu timpul. Iubirea va
dăinui. Ea este raţiunea de a trăi.
Niciodată nu e prea târziu să-ţi mărturiseşti în
cuvinte iubirea. Oare cum ar arăta lumea plină numai de iubire, aşa cum şi-o doreşte poetul? „Dacă
iubire nu e nimic nu e“. (Apostolul Pavel).
Îi dorim poetului Ioan Vasiu să mai „risipească“
(să dăruie) cititorilor, încă mult timp, multe cuvinte
de dragoste din sufletul său plin de sensibilitate!
Eufrosina BRĂDICEANU

estit prin câte-o trecut de când i-o
dus pe frunt pân-o scăpat din prinsoare. Că cică, nici n-o intrat bine
în prima linie c-o şi-nceput ruşii
atacu’... vineau puhoi, strâgând
tare. Ş-aveau ruşii un fel de tunuri
cică, la care le zâceau „katiuşe”... şi
când începeau să tragă cu ele, aşa
vâjâiau de şod şi aşa loveau locu’ cu
obuză d-alea, de zâceai că-s cuiburi
de baraboi numa’ că mai mari
de bună samă. Şi nu prea aveai
scăpare pi unde băteau katiuşăle.
Ş-apăi Nuţu şi ăilalţi o luat-o la fugă
când o văzut că nu-i rost de stat...
o luat-o pintr-o pădure şi ş-o ţâpat
armile să fugă mai uşor. Ş-odată
le-o ieşit înainte nişte ruşi călare pe
cai şi ei n-o mai avut ce face, o ridicat mânurile şi s-o predat. Ş-apai
vro două săptămâni i-o tăt dus cu
trenu’ şi i-o băgat dup-aia în nişte
bărăci. Îi ducea la lucru în fiecare
zi, în pădure la tăiat de lemne...
şi mâncare le dădea puţână şi rea
la gust. O vinit dup-aia iarna şi era
frig tare. Aşa era de frig că până-i
scotea sara afară din bărăci să-i
numere şi până-i băga înapoi, îngheţau geamurilela bărăci tare de
tăt... şi-ntr-on sfert de ceas după
ce-i băga înapoi, să topea gheaţa
măcar că nu era sobă în băracă, da’
aşa erau de mulţ şi de-nghesuiţ. Şi
erau plini de păduchi cum îi cojnişa
plină de albine. Iarna îi duceau să
care grâu de la arie... că cică ruşii
treierau grâul şi-l acopereau dupaia cu paie şi cu pleavă şi numa
iarna-l cărau de-acolo, di pe hotar.
Ş-apăi povestea Nuţu, că ei erau
aşa de slabi şi de fără putere, că
vinea câte-o rusoaică de-aia mai
trupcinoasă şi câte tri-patru odată
trântea la pământ dintre ei, aşa
numa ca să-şi facă râs. No şi, prin
ianuarie ’44 o vinit on căpitan rus
şi cu on maior român şi i-o-ntrebat
dacă vrau să să-nscrie în divizia Tudor Vladimirescu şi să meargă pe
frunt în Ungaria. Şi Nuţu s-o-nscris...
şi la ăi care s-o-nscris, o prins a le da
mâncare mai multă şi mai bună. Şi
după vo lună şi jumătate, i-o adus
în ţară. Mai bine de o jumătate de
an o stat Nuţu săracu în prinsoare.
Da’ o fost care-o stat şi şepte ani...
Feri lu’ Lenart atâta o stat săracu’.
No mă copii... da’ să vă mai povestesc io una şi poate că voi mi-ţ

râde... că şi pe mine mă umflă râsu’
când mă găndesc. Când cu războiu’
io eram copilă încă şi nu pricepeam
io multe... ş-apăi de multe ori vara,
cătră sară mai ales, mai vineau
la tica unu’, altu’ dintră vecini...
câteodată şi câte tri-patru. Ş-aveam
în faţa târnaţului o lespede mare
de-aia cum mai găsăşti prin lutării...
mare, rătundă şi galbină. Pe aia să
aşăzau la poveşti, tica şi vecinii.
No ş-apăi despre ce să vorovească
dacă nu despre război, mânca-l-ar
franţu’ şi corhazu’. Şi stăteam şi io,
gură-cască, s-aud ce zâc. Şi numa
ce-i auzeam ca... neamţu’ aşa, rusu’
aşa, inglezu’ pe dincolo... că americanu’ o făcut, că rusu’ o desfăcut că
rumânu’ nu ştiu cum şi tăt feliu de
poveşti di pin gazetă, că radiu nu
avea pe-atunci numa’ a lu’ Pirlea şi
popa. Şi amu îi partea de râs... că io
cu mintea mea de copil, mă gândeam că-i numa on rus, numa on
neamţ, on american, on inglez... şi
că ăia stau şi să tăt bat acolo unu’
cu altu’... şi nu pricepeam ce mai
caută acolo şi frate-meu, Nuţu.
Dup-aia m-am gândit că poate el
îi rumânu’ din poveştile alea. No!
Atâta mă ducea pe mine capu’ peatunci, râdea Buna Anica.
Dintr-odată, becul din tavan
începu să lumineze, semn că „...ăia
de la IREM o dat drumu’ la corent.”
- Hopa! No lasă că nu-i bai, că
putem cina pe lumină de bec şi pot
dup-aia să mai ţăs un picuţ. No, da’
voi ce-mi staţ aşa de năcăjâţi?
- Păi... era mai fain pe întuneric
Bună. Şi-acuma c-o venit curentu’,
sigur nu ne mai povesteşti...
- No, păi oricum nu vă mai povesteam, că atâta o fost tătă povestea cu războiu’ şi cu Nuţu. Gata... la
cină tătă lumea, c-am treabă dupaia.
Mâncam în tăcere tocana de
porc cu mămăligă şi cu curechi
murat. Şi gândurile ne erau de
bună seamă la război şi la neamţu’,
rumânu’, rusu’, inglezu’ lui Buna
Anica. Şi ajungea să ne uităm
unu’ la altu’ că şi simţeam cum ne
pufneşte râsul, semn că-ntr-adevăr
la asta ne gândeam fiecare. Şi
poate că şi Buna Anica tot la aia se
gândea, pentru c-o vedeam cum
râde muţeşte cu ochii ei albaştri ca
cerul toamna.

În orizontul lecturii
Urmare din pag. 1

in planul semnificațiilor, sfera
conotațiilor își păstrează, nealterata,
dimensiunile inepuizabile, iar
creația/opera își revelează, de
fiecare data, disponibilitățile
deschiderii prin relația semnificantsemnificat, relația unde posibilitățile
lecturii, interpretării asociațiilor
de elemente etc. sunt nelimitate”).
Pentru Ion Vlad, lectura, ca
fundamentală „aventură a
cunoaşterii”, sintetizează capacitatea
fiinţei umane de a decodifica
dinamica textului literar, cu
polifonia sa semantică inepuizabilă.
De aici rezultă, desigur, şi fascinaţia
grilei semiotice, în măsura în care,
„recitind, recunoscând invarianţii
textului, metodele acestuia,
opera îi apare semioticianului
drept un univers coerent, având
o gramatică proprie şi o unitate
determinată compoziţional”.
Fascinat de aventurile formelor
literare, criticul e adeptul unei
perspective interdisciplinare,
fundamentată pe echilibrul între
analiză şi sinteză, între deschiderea
spre orizontul teoretic şi investigaţia
hermeneutică. Pentru Ion Vlad,
teoria literară s-a transformat,
astfel, într-o „teorie a formelor, a
morfologiei lor, un studiu de poetică

ce ambiţionează să determine şi
să explice mecanismele cauzale
ale unor fenomene acceptate
de cele mai multe ori tale quale”.
Deloc întâmplător, în acest context,
criticul consideră că „explicarea,
examinarea şi cercetarea într-un
excurs riguros şi totodată nuanţat
sunt posibile numai din unghiul
înţelegerii concertate şi exacte a
categoriilor interne a formelor”.
Fără îndoială că, în cadrul acestui
repertoriu al formelor literare,
narativitatea ocupă o poziţie
privilegiată, criticul ilustrând
„preeminenţa formelor narative şi
pentru eternitatea acestei ipostaze
umane: homo narrativus”.
Subtilitatea efortului
hermeneutic, incursiunile
competente în spaţiul
comparatismului, priza conceptuală
impecabilă, retorica subtilă, rafinată
a discursului critic fac din Ion Vlad
una dintre figurile de prim-plan
ale criticii literare româneşti de azi.
Cărţile sale nu sunt, în fond, decât
tot atâtea mărturii ale căutării
Naraţiunii exemplare, dar şi ale
semnificaţiilor simbolice ale lecturii,
captivă într-un univers al formelor
literare mereu schimbătoare, mereu
instabile şi dinamice.
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Cugetările Sf. Padre Pio
de Aurel HANCU

Printr-un concurs fericit de împrejurări,
am putut tălmăci în româneşte, cartea lui
Padre Pio, „Buona giornata” (1990), prin
versiunea franceză, „Une pensée par jour”
(1991), sub titlurile: „Un gând pe zi” (Ed.
Ardealul, Tg. Mureş, 2013, ediție bilingvă:
francezo-română, 172 p.) şi „Lumina
gândului de fiecare zi” (Ed. Ardealul, Tg.
Mureş, 2013, ediție română, 91 p.).
În cele ce urmează, ne referim la aceste
cugetări şi prezentăm şi un scurt profil
biografic al Sf. Padre Pio.
Într-adevăr avem de-a face cu reflecțiile
unui Sfânt. Este o „şcoală” pe seama
învățăturilor lui Isus Christos, aduse pe
Pământ.
Cuvintele-cheie în cugetările sale sunt
„suferință”, „Cruce”, „Euharistie”.
Iată câteva reflecții de neuitat:
„Sufăr doar când nu sufăr”(p. 29);
„Viața este un Calvar, desigur, dar pe care
se cuvine să-l parcurgem cu bucurie”(p.29);
„Dumnezeul creştinilor este un Dumnezeu al
„metamorfozei”. Dacă un om îi oferă durerile
lui, obține pacea; dacă-i oferă disperarea,
obține speranța. Există un lucru pentru care
înşişi îngerii ne invidiază: ei nu pot să sufere
pentru Dumnezeu. Or numai suferința permite
unui suflet să spună cu sinceritate: „Doamne,
vezi bine că Te iubesc!”( p.29).
Dacă Apostolul Neamurilor, Pavel, a
închinat lui Dumnezeu un imn al Iubirii,
Sfântul Padre Pio înalță unul al Suferinței,
care de fapt este expresia, dovada iubirii mai
presus de toate a Celui Preaînalt.
Nu pot să nu mărturisesc că acest Sfânt
al lui Dumnezeu îmi este foarte drag. Îmi
este foarte drag, pentru că a înțeles esența
viețuirii purificatoare pe Pământ.
„Acceptă orice suferință, orice lipsă de
înțelegere, care vine din Cer. Căci astfel te vei
desăvârşi şi te vei mântui” ( p.30 ).
Mă gândesc că reflecțiile unui Sfânt pot
fi o călăuză în viața noastră, pentru a deveni
noi înşine sfinți, fiindcă Dumnezeu, Cel care
împarte toate darurile, a pus în fața fiecăruia
din noi scara desăvârşirii şi sfințeniei. Pe toți
ne cheamă să urcăm, cu osteneli, cu răbdare,
cu dragoste: „Fiți desăvârşiți şi sfinți, precum
Tatăl nostru cel din ceruri este!” - ne spune
însuşi Isus Christos.
Cititorul se va putea întreba: de ce această
versiune bilingvă, francezo-ro-mână, câtă
vreme, autorul cugetărilor, Sfântul Padre Pio,
a fost italian?
Am folosit un text francez, pe care l-am
dobândit în urma unui pelerinaj, la Lourdes,

în Franța, pe 5 august 1998. Am fost şi în
Italia, am căutat şi versiunea italiană, dar
n-am găsit-o. Am recurs, aşadar, la acest text
franțuzesc. Nădăjduiesc ca Sfântul italian
să accepte mesajul venit la noi, românii,
prin intermediar francez. Pentru mai multă
autenticitate, am pus textele în paralel:
francez-român.
Vreau să mulțumesc - cu recunoştință Doamnei profesoare, Aurelia Cotoşman, de
la Tg. Mureş, care cu priceperea şi experiența
sa de o viață, în predarea limbii franceze la
un Liceu de elită, „Alexandru Papiu Ilarian”, a
verificat traducerea în ansamblu, beneficiind
de îndreptările cuvenite.
Cred că se justifică şi un adaos, față de
ediția franceză, pentru Sfântul Padre Pio, un
mic Profil biografic al Sf. Padre Pio:
• 25 mai 1887: se naşte la Pietrelcina, în Italia,
Francisc Forgione, care se va numi mai târziu
Padre Pio, în casa unor oameni săraci, cu mai
mulți copii, din părinții: Grazio Forgione şi
Maria Giussepa di Nunzio.
• 1892, la 5 ani, copilul Francisc are extaze
şi apariții frecvente, pe care le consideră
„fireşti”.
• Mărturia mamei despre copilul ei, Francisc:
”Nu făcea nicio greşeală, nu era capricios,
asculta de mine şi de tatăl lui. În fiecare
dimineață şi în fiecare seară se ducea la Biserică
să îi viziteze pe Isus şi pe Sfânta Fecioară. În
timpul zilei, nu ieşea niciodată cu copiii de
vârsta lui. Uneori, îi spuneam: Franci, ieşi puțin
să te joci. El spunea: nu vreau să merg, mamă,
pentru că ei înjură”1.
• 6 ianuarie 1903, la 16 ani, devine cleric în
Ordinul „Capucinilor”.
• 10 august 1910, la 23 de ani, este sfințit
Preot în Domul din Bnevento.
• 4 septembrie 1916 - 23 septembrie 1968
(data trecerii sale la cele veşnice) slujeşte,
cu mici întreruperi, ca Preot, timp de 52 de
ani, în Conventul „San Giovanni Rotondo” din
Roma.
• 20 septembrie 1918, la 31 de ani, pe când se
ruga în fața Crucifixului din vechea Biserică
primeşte stigmatele Mântuitorului Isus
Christos, „vizibile, care au rămas deschise,
proaspete şi sângerânde, timp de o jumătate
de secol”.2 Este primul Preot, catolic, care se
bucură de acest privilegiu.
• Mărturia lui Padre Pio despre stigmatizarea
sa: ”Cum s-a întâmplat răstignirea mea?
Dumnezeul meu, ce-ai făcut Tu în această
meschină creatură a Ta! Era în dimineața zilei
de 20 septembrie 1918, după celebrarea Sfintei
Liturghii, când am fost surprins de odihnă,
asemenea unui dulce somn. Toate simțurile
interne şi externe, precum şi facultățile sufletului se aflau într-o linişte de nedescris. În
această stare, s-a făcut o linişte totală în jurul
meu şi în mine. Mare pace. Abandon total de
toate. (…) Am văzut în fața mea un personaj
misterios. Din mâinile, picioarele şi coasta sa,
ieşea sânge. Vederea lui m-a înspăimântat. Ce

simțeam în acel moment în mine nu aş putea
să vă spun. Simțeam că mor şi aş fi murit, dacă
Domnul nu ar fi intervenit să îmi susțină inima,
care simțeam că îmi iese din piept. Vederea
personajului a dispărut şi eu am constatat că
mâinile, picioarele şi coasta mea erau găurite
şi ieşea sânge din ele. Imaginați-vă sfâşierea
pe care am experimentat-o atunci şi pe care
continui s-o experimentez aproape în fiecare
zi. Rana din inimă lasă asiduu să iasă sânge,
mai ales de joi seara până sâmbătă. Părinte
al meu, mor de durere, datorită sfâşierii şi
confuziei pe care aceasta o provoacă în
adâncul sufletului meu. Mă tem că voi muri
de atâta pierdere de sânge, dacă Domnul nu
ascultă gemetele sărmanei mele inimi şi nu-mi
retrage această operație…”3
• Pe vremea comuniştilor, circula în clandestinitate, prin Ardeal, o carte litografiată
sau bătută la maşina de scris, Viața lui Padre
Pio. Uimire şi lacrimi erau darul lecturii.
Padre Pio era pentru Veacul al XX-lea, supranumit veacul „Diavolului”, un mare dar al lui
Dumnezeu, un mare Sfânt!
• 1931-1933: timp de doi ani, Preotului
Padre Pio, în ciuda faptului că el îşi păstrase
blândețea şi modestia, în ciuda afluenței
neobişnuite a credincioşilor, pentru marea
sa faimă, i se suspendă funcția sacerdotală.
I se permite celebrarea Sf. Liturghii în mod
particular, într-o capelă interioară. Apar
calomnii, scrisori anonime răuvoitoare.
• 1933, iulie, se revine asupra interdicției, dar
Padre Pio este supravegheat îndeapropape.
• 1966, noiembre, începe să oficieze Sf.
Liturghie stând pe scaun.
• 1968, martie, de acum până la moarte, se va
deplasa în cărucior cu rotile.
• 1968, septembrie 23, ora 2.30, Padre Pio
strânge la piept Rozarul, murmură neîntrerupt o rugă: „Isuse, Maria…”, pleacă uşor
capul spre piept, închide ochii… un Sfânt.
Preoții şi medicii se apropie de trupul lui
neînsuflețit, constată că stigmatele dispăruseră, trupul Sfântului nu mai avea nicio
rană.
• 2002, 16 iunie, ora 10, are loc slujba de
canonizare a lui Padre Pio, săvârşită de
Papa Ioan Paul al II-lea, după 34 de ani de la
trecerea sa la cele veşnice. În Piața San Pietro
de la Roma erau peste 300.000 de pelerini.
• Padre Pio a săvârşit multe minuni şi în
timpul vieții pământeşti şi după. Pomenim
doar două din ele. Un adolescent de 14
ani avusese în copilărie, la 4 ani, tifos, şi
rămăsese cu două cocoaşe. Într-o zi ajunsese
să se spovedească la Padre Pio. Părintele Pio
l-a mângâiat uşor pe spate şi cocoaşele au
dispărut îndată. Cu câteva luni înainte de
canonizarea lui Padre Pio, o mamă căzuse
în genunchi şi ceruse ajutorul lui Padre Pio,
printr-o rugă fierbinte, pentru vindecarea
fiului ei de 10 ani care suferea de o meningită
galopantă, fiind în agonie. Curând, s-a simți
mai bine şi, doua zi, copilul s-a vindecat pe

deplin.
• Popularitatea Sfântului Padre Pio sporeşte
mereu.
1. Cf. http://www.padrepio.catholicwebservices.com
/ Rumeno / Biogr.htm.
2. Ibidem, p.2.
3. Ibidem, p.3.

RUGĂCIUNEA LUI PADRE PIO
după Sf. Împărtăşnie
Rămâi cu mine, Doamne, ca nu cumva să uit
de Tine.
Rămâi cu mine, Doamne, pentru că ştii cât de
uşor Te părăsesc.
Rămâi cu mine, Doamne, pentru că sunt slab
şi am mare nevoie de Tine ca să nu recad.
Rămâi cu mine, Doamne, pentru că Tu eşti
Viața mea, Dumnezeul meu.
Rămâi cu mine, Doamne, pentru că Tu eşti
Lumina vieții mele şi fără Tine rătăcesc în
Întuneric.
Rămâi cu mine, Doamne, şi arată-mi Viața Ta
Prea Sfântă.
Rămâi cu mine, Doamne, pentru că vreau să
fiu totdeauna cu Tine.
Rămâi cu mine, Doamne, ca să-Ți aud
Cuvântul pe care să-L urmez.
Rămâi cu mine, Doamne, dacă vrei să-Ți
rămân credincios.
Rămâi cu mine, Doamne, oricât de sărac
ar fi sufletul meu, dar el doreşte să-Ți fie
lăcaş. Rămâi cu mine, Doamne, că deja este
seară, că soarele apune peste viața mea, iar
moartea este aproape şi judecata dreaptă şi
eternă.
Te rog, ajută-mă să-mi dublez forțele, ca în
drum spre Tine să nu mă părăsească.
Mă neliniştesc ispitele, întunericul, setea,
crucile, suferințele şi ah! câtă nevoie am de
Tine în noaptea cruntă a încercărilor şi a
pericolelor.
Fă ca să Te cunosc, asemenea învățăceilor Tăi,
la frângerea Pâinii sau în unire Euharistică,
luminează-mi sufletul ca să dispară întunericul din el şi dă-mi Dragostea Ta ca să mă
susțină şi ea să fie singura bucurie a ininimii
mele.
Rămâi cu mine, Doamne, şi când va veni
moartea, să fiu unit cu Tine, dacă nu în mod,
Sacramental,
prin
Sfânta Taină
a
Cuminecăturii, cel puțin prin Harul Tău
Preasfânt.
Rămâi cu mine, Doamne Isuse, cu prezența
Ta în peştera inimii mele, pe care curățeşte-o,
sfințeşte-o, aşa cum îți placer Ție.
Rămâi cu mine, Doamne, şi ajută-mă ca
numai pe Tine să Te caut, numai Iubirea Ta,
Sufletul Tău, mila Ta, Inima Ta, şi nu-Ți cer
altceva decât Iubirea Ta şi sunt destul de
bogat. Şi astfel iubindu-Te din toate puterile
mele slabe aici pe pământ, să pot ajunge la
Tine, în fericirea veşnică din Cer. Amin.

PUNCT TRIPLU, la Festivalul Internaţional de Teatru Scurt Oradea
Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional TârguMureş va participa la ediția din acest an a Festivalului
Internațional de Teatru Scurt de la Oradea cu spectacolul
PUNCT TRIPLU de Bogdan Georgescu.
Spectacolul PUNCT TRIPLU va deschide festivalul duminică
21 septembrie 2014, la ora 17.00, la Sala Arlus din Oradea.
Festivalul Internaţional de Teatru Scurt (Oradea Short Theatre International Festival) este singurul festival dedicat
piesei într-un act din Europa, este o manifestare culturală cu
o longevitate egalată de puţine festivaluri din ţară - prima
ediţie a avut loc în anul 1976. Din 1984, de la cea de-a VI-a
ediţie, Festivalul de Teatru Scurt devine internaţional. Organizatorii festivalului sunt Teatrul Regina Maria, Fundația
Culturală FITO și Consiliul Județean Bihor.

Spectatorii târgumureșeni pot vedea sau revedea spectacolul PUNCT TRIPLU vineri 19 septembrie 2014, la ora 18.00,
la Sala Parking.
PUNCT TRIPLU este un proiect de observație socială și artă
activă care își propune să exploreze mutațiile sociale contemporane, raportul bărbat-femeie și conceptul de familie
în diamnica socială a începutului mileniului trei.
PUNCT TRIPLU este ficțiune bazată pe fapte reale.
Orice asemănare cu personaje sau fapte reale este pur
întâmplătoare. Din distribuția spectacolului fac parte: Ion
Vântu, Katalin Berekmèri, Elena Purea, Mihaela Mihai, Csaba
Ciugulitu și Andrei Chiran.
Spectacolul este supratitrat în limba maghiară!

Foto: Cristina Gânj

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de luni până vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului
Culturii sau la casa de bilete a teatrului de luni până vineri
între orele 09:00 şi 15:00 şi online: www.biletmaster.ro
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MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Steaua roşie – primul cotidian românesc
la Târgu Mureş (II)
de Angela PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Zászló) în cadrul conferinţelor regionale de partid. Pe principiul
obsesiv al ,,folosirii sistematice a
criticii şi autocriticii”, conferinţa
de partid a Regiunii Autonome
Maghiare constata astfel în aprilie
1953 că publicaţiile locale Vörös
Zászló (Steagul roşu) şi Steaua
roşie aveau multe de îmbunătăţit
din cauza articolelor de ,,un nivel
ideologic şi publicistic destul
de scăzut” ceea ce conducea la
concluzia că ,,biroul comitetului
regional subapreciază presa şi
rolul ei, nu se îngrijeşte serios
de întărirea redacţiilor cu cadrele necesare şi nu asigură îndrumarea sistematică a presei.”1
Mai târziu, în martie 1975,
organele judeţene de partid remarcau un progres substanţial în
privinţa îndeplinirii funcţiei propagandistice de către cele două
ziare, mai ales în urma activităţii
electorale derulate înaintea alegerilor din 9 martie 1975, când
Biroul Comitetului judeţean de
partid aprecia că ,,ziarele locale şi-au adus o importantă
contribuţie la mobilizarea oamenilor muncii din judeţul
Mureş
pentru
îndeplinirea
obiectivelor economice, socialpolitice şi cultural-educative
ce au revenit judeţului din
documentele Congresului al
X-lea şi Conferinţei Naţionale.
[…] În acelaşi timp, Biroul a
apreciat că ziarele au susţinut
cu rezultate bune, în forme şi

După proclamarea Republicii
Populare Române la 30 decembrie 1947 şi până în 1989,
în judeţul Mureş au apărut 23
de publicaţii în limba română
sau bilingve. Numărul lor redus corespundea sistemului
centralizat al presei comuniste,
compensat de-a lungul timpului
prin longevitatea unor publicaţii
precum cotidianul Steaua roşie
(1952-1989). Încadrarea publicaţiilor în categoriile presei
culturale, şcolare, politice, informative sau specializate e greu
de operat din cauza ideologiei
perioadei şi a sistemului său
propagandistic, ce transforma
orice apariţie într-una mai
mult sau mai puţin politică. În
ceea ce priveşte publicaţiile de
informare generală, conţinutul
publicaţiei Steaua roşie susţine
încadrarea lor într-o categoriehibrid a publicaţiilor politicoinformative, concentrate mai
mult pe particularizarea discursului comunist general în
contexte ale actualităţii locale
decât pe informarea promptă şi
obiectivă.
Apărută ca publicaţie bisăptămânală în 1952 (ca o
continuatoare a gazetei locale
Ardealul Nou dintre anii 19461952) şi transformată în cotidian
în 1960, Steaua roşie era periodic
supusă analizei de organele
judeţene de partid (la fel ca şi
perechea sa maghiară - Vörös

modalităţi concrete campania
electorală, acţiunile desfăşurate
de Comitetul judeţean de partid
pentru realizarea la un înalt nivel
calitativ a sarcinilor în industrie,
agricultură, construcţii, în întreaga activitate economicosocială şi politico-educativă
de formare a omului nou.”2 În
fine, la împlinirea a 25 de ani
de apariţie, publicaţiile Steaua
roşie şi Vörös Zászló primeau recunoaşterea deplină ,,ca tribune
de afirmare a principiilor eticii
şi echităţii socialiste, alături de
întreaga presă comunistă din România”, dovedindu-se ,,demne
continuatoare ale tradiţiilor
presei muncitoreşti şi revoluţionare.”3
Steaua roşie a debutat, ca
întreaga presă a perioadei,
într-un registru tematic acaparat
de epoca angajamentelor şi a
depăşirilor de plan care configurează specific conţinutul
primei pagini, impus de ideologia perioadei, reflectată până
în cele mai mici segmente ale
vieţii economice şi sociale a comunităţii. În discursul general
legat de stadiul îndeplinirii
sarcinilor, orice eveniment local devenea o realizare pe linia
trasată de partid şi de stat,
noile succese în producţie sau
aniversările din viaţa partidului
anulând agresiv orice ale preocupări sau subiecte de presă.
Ştirile internaţionale reflectă la
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Adio, arme

începutul anilor ’50 preponderent
actualitatea din URSS şi inserează
veşti din lumea occidentală doar
pentru a le reinterpreta ca exemple
negative din lumea capitalistă: Puternice greve în ţările capitaliste4,
Încă 2000 de muncitori francezi
aruncaţi în stradă5, Evenimente
istorice în viaţa poporului chinez6,
Mizeria oamenilor muncii din ţările
capitaliste7. La mijlocul anilor ’60
actualitatea internaţională se
regăseşte şi în Comentariul zilei, în grupajul Telegrame creat
la sfârşitul decadei (redenumit
Telex la mijlocul anilor ’70) sau în
pagina specializată Actualitatea
internaţională.
Între subiectele dominante
ale primului deceniu de apariţie
se numără ,,lupta pentru pace”
(derulată
prin
intermediul
unor comitete însărcinate cu
,,mobilizarea maselor largi ale
oamenilor muncii în măreaţa
luptă pentru întărirea frontului
păcii”8), aniversările instaurării
noului regim (prin marcarea timpului trecut de la abolirea monarhiei ,,care a stăpânit bogăţii
uriaşe şi a slujit drept centru
de atracţie pentru toate forţele
reacţionare”9), abolirea chiaburilor (prin exemple concrete
menite să arate că ,,poftele de
câştig ale viperei de chiabur
au fost îngrădite prin politica
statului nostru de democraţie
populară”10). Portretele primei
pagini ilustrează în anii ’50 fie

figuri centrale din viaţa partidului, fie anonimi remarcaţi în
cadrul procesului de producţie,
,,fruntaşi în întrecerea socialistă”
prezentaţi ca exemple, după
modelul gazetelor de perete
din întreprinderi care făceau
parte din presa comunistă,
având ,,un rol deosebit de
important în educarea maselor
în spiritul patriotismului şi
internaţionalismului proletar.”11
(va urma)

1. Conferinţa de partid a Regiunii Autonome Maghiare, în Steaua
roşie, anul II, nr. 61, 4 aprilie 1953,
p. 3.
2. Şedinţa Biroului Comitetului
judeţean de partid, în Steaua roşie,
anul XXVII, nr. 69 (5.282), 23 martie
1975, p. 1.
3. Revista revistelor, în Vatra,
anul V, nr. 1 (46), ianuarie 1975, p. 2.
4. Steaua roşie, anul II, nr. 37, 10
ianuarie 1953, p. 4.
5. Idem, anul II, nr. 36, 7 ianuarie
1953, p. 4.
6. Idem, anul II, nr. 47, 14 februarie 1953, p. 2.
7. Idem, anul II, nr. 51, 28 februarie 1953, p. 4.
8. Din activitatea comitetelor de
luptă pentru pace, în Steaua roşie,
anul II, nr. 37, 10 ianuarie 1953, p. 2.
9. Al. Moghioroş, secretar al CC
al PMR, Cinci ani de la Proclamarea
Republicii Populare Române, în
Steaua roşie, anul II, nr. 36, 7 ianuarie 1953, p. 2.
10. Chiaburul sabotor să fie deferit neîntârziat justiţiei, în Steaua
roşie, anul II, nr. 36, 7 ianuarie 1953,
p. 3.
11. Pentru ridicarea continuă
a nivelului gazetelor de perete, în
Steaua roşie, anul II, nr. 60, 1 aprilie
1953, p. 1.
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Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway
este unul dintre cei mai mari
scriitori americani şi în acelaşi
timp un titan al Literaturii Universale. Laureat al Premiului
Pulitzer în anul 1953 şi al Premiului Nobel Pentru Literatură
în anul următor, Hemingway

cunoştea prea bine faptul că
substanta operei unui artist
este artistul insusi, viata si trairile lui. Motivaţia la decernarea
Nobelului a fost simplă: “…
pentru măiestria artei narative,
şi pentru influenţa pe care a
exercitat-o asupra stilului contemporan”.
Adio, arme este povestea
locotenentului Henry, concentrat pe frontul italian în
timpul Primului Razboi Mondial, şi a pasiunii lui pentru Catherine Barkley, o soră medicală
englezoaică. Cei doi încep o

www.ecartionline.info

relaţie, iar Henry este convins că
nu e indragostit de Catherine şi
nici nu o va iubi vreodată. Pentru el, acesta e doar un joc dar,
destul de curînd, insa, jocul
devine serios şi în cele din
urmă Henry dezertează ca să
fie împreună cu Catherine.
Caută să citeşti această
carte. Nu pentru că este scrisă
de Hemingway ci pentru că
este o capodoperă, chiar dacă-i
lipsesc înfloriturile, figurile de
stil, pe care îndeobşte, suntem
obişnuiţi să le-ntâlnim la marii
scriitori.
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