
Ileana Mălăncioiu - vocaţia clarităţii etice

Primăvara se îmsămânţează, vara se pârguieşte, toamna se recoltează şi iarna se dăruieşte! A dărui este ceva 
magic, este de o încărcătură deosebit de puternică, mai puternică decât chiar primitul...

Asta am făcut noi, artiştii plastici profesionişti mureşeni, la mijlocul lunii decembrie, luna darurilor. Am dăruit 
o expoziţie iubitorilor de artă. (Mana BUCUR)

Starea prozei:
Alda Aida OLTEAN

Nelu MĂRGINEAN 

Gala de decernare a 

Premiului Naţional 

de Poezie 

„Mihai Eminescu” 

pe anul 2014

Publicaţie lunară de 
cultură 

Apare la Târgu-Mureş, 
sub egida onorifică a 

filialei locale a  
Uniunii Scriitorilor din 

România

ISSN: 2067 - 5240

SE DISTRIBUIE GRATUIT

Iulian BOLDEA

ianuarie  2015, anul VI, nr. 1 (58)

Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. Nichita Stănescu

pag. 5

Sub semnul dualităţii

Poezii de
Melania CUC

Armina Flavia ADAM

pag. 3

 

Ileana Mălăncioiu este, cum 
observă Nicolae Manolescu în 
Istoria critică a literaturii române, 
o poetă „inconfundabilă, nesu-
pusă modelor sau variaţiilor de 
umoare a cenzurii, una dintre 
cele mai puternice personalităţi 
din întreaga literatură română”. 
Poeta şi-a configurat, de-a lungul 
timpului, un univers poetic de o 
frapantă singularitate, ca viziune, 
stil şi atitudine. Volumele de 
poeme (Pasărea tăiată, Către Ie-
ronim, Inima reginei, Crini pentru 
domnişoara mireasă, Ardere de 
tot, Peste zona interzisă, Sora mea 
de dincolo, Urcarea muntelui) ilus-
trează imaginea unei conştiinţe 
ultragiate, scindate între vocaţia 
clarităţii interioare şi dizarmoniile 

unei lumi ieşite din matcă. 
Atitudinea lirică predilectă a 
poetei este aceea a retragerii într-
un univers al intimităţii dominat 
de solitudine, transpus în versuri 
translucide şi agonice, iluminate 
de palorile thanatosului şi tentate, 
în egală măsură, de puritatea 
originarităţii. Solitudinea nu este, 
însă, pur şi simplu, renunţare 
absolută la racordul cu lumea, 
ci, mai degrabă, imperativ al 
limpezirii interioare. Erosul e, la 
rândul lui, perceput prin grila 
înstrăinării ontologice de sine; 
poeta caută să delimiteze spaţiul 
de nedeterminare şi delicateţe 
în care se naşte sentimentul dra-
gostei, spaţiu imperceptibil în 
care dăruirea de sine şi dorinţa 
de împlinire a fiinţei se întâlnesc, 
reculegerea şi propensiunea spre 
celălalt se îngână, iar retragerea 
în sine presupune şi acordul 
suplu, simpatetic, cu fiinţa iubită. 
Sentimentul iubirii e, astfel, o pro-
misiune a comuniunii, o acoladă 
utopică, o tentaţie a desăvârşirii 
prin eros, iar expresia poetică 
are aspectul unei invocaţii şi 
amprenta unui elan idealizant, ce 

condamnă portretul fiinţei iubite 
la nedesăvârşire, la provizorat: 
„Înger luminat, duhul i l-ai luat/ 
Viaţă după moarte, dă-mi-l îndă-
răt/ Şi-am să vin tot eu să ţi-l aduc/ 
Când o fi cu părul alb ca de omăt// 
Îl cheamă Ion şi-i fecior de om/ 
Cum n-am cunoscut, cum n-am 
mai văzut,/ Dacă nu-i mai ai trupul 
să mi-l dai/ Fă-l de la început 
suflând peste lut”.

Multe din poemele Ilenei 
Mălăncioiu incorporează senti-
mente, trăiri şi fantasme în cheie 
alegorică, acordându-le fie o iden-
titate onirică, fie o investitură 
simbolică. Ieronim, Ierodesa, Re-
gina, Natanael sunt „personaje” 
cu aură mitică, alter-egouri difuze 
prin care se încearcă eliberarea 
din conturul monadic al făpturii 
şi comunicarea cu făpturile uni-
versului. Fundamentală pentru 
poezia Ilenei Mălăncioiu, meta-
fora „reginei moarte” simboli-
zează imperativul imersiunii în 
abisalitate, atracţia nocturnului, 
desemnând, totodată, o imagine 
răsturnată, în oglinzile Thanatos-
ului, a eului liric: „Ci iar regina 
ta colindă peste lume/ Şi ochiul 

meu născut de trupul ei se-
arată/ Şi trupul meu e umbra 
eternului ei trup/ Intrat în umbra 
cea adevărată// Şi cum şi-ntinde 
mâna se-ntinde mâna mea/ Spre 
umărul tău rece şi aplecat şi mare/ 
Şi cum îşi lasă fruntea se lasă 
geana mea/ Şi gura mea se lasă 
spre trista-ţi răsuflare”. Iubirea şi 
moartea se contaminează sim-
bolic, în geografia fluctuantă a 
oniricului şi a unui spectacular 
fantasmatic, ce reuneşte două 
lumi: o lume a alienării sensurilor, 
a simbolurilor dezafectate şi a 
reificării progresive, şi o alta a 
arhetipalului mitic, în care chiar 
moartea e îmblânzită, are un 
contur semantic spiritualizat 
şi eufemizat. Urcarea muntelui 
impune prin relieful agonic şi 
protestatar al dicţiunii lirice, 
prin vehemenţa refuzului unei 
realităţi dezagregante, în care 
individualitatea e anihilată, iar 
vina colectivă escamotată. Un 
acut sentiment al solitudinii, al 
urgenţei, al separaţiei e notat în 
versuri irevocabile. Mitologiile 
poetei sunt alcătuite din taine 
şi culpe arhetipale, din fantas-

me tulburătoare şi figuri ale 
umbrei, neantului sau funebrului 
melancolic, sublimat într-o reto-
rică a spaimei, alcătuită din reve-
laţiile căderii, ale declinului în 
efemeritatea lucrurilor, sau în in-
fernul corporalităţii deposedate 
de însemnele vieţii reprezentate 
în desenul tragic, tulburător, de 
maximă pregnanţă şi concizie 
imagistică din Boul jupuit. Geo-
grafia sumbră a imaginarului se 
datorează unei percepţii acute a 
suferinţei, a supliciilor istoriei şi 
ale degradării existenţei minate 
de diferitele forme ale anihilării 
fiinţei sub presiunea desfigurantă 
a ideologiilor totalitare. 

Melancoliile efemerităţii, re-
velaţiile prăbuşirii în infernul 
unei corporalităţi desfigurate, ex-
perimentarea visceralului, ca şi 
scenografia limitei tragice dintre 
imanenţa vitalului şi alienarea 
thanatică – sunt repere esenţiale 
ale poeziei, cu arhitectură rafinată, 
a Ilenei Mălăncioiu, una dintre 
vocile singulare, intransigente şi 
esenţiale ale lirismului românesc 
postbelic. 
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Cu un pronunţat rol pro-
pagandistic, ca toate publicaţiile 
perioadei comuniste, revistele 
studenţeşti din Târgu-Mureşul 
anilor ’60 - ’70 şi redactorii lor au 
ştiut să dezvolte în spatele aces-
tui rol politic impus conţinuturi 
editoriale consistente, rezistente 
peste timp, prin care aceste pu-
blicaţii pot fi considerate valo-
roase reviste culturale şi chiar 
informative.  

Instituţiile locale de învăţă-
mânt superior ale vremii (Insti-
tutul de Învăţământ Superior 
Tehnic, Institutul Pedagogic 
de 3 ani, Institutul de Teatru 
şi Institutul de Medicină şi 
Farmacie) au editat rând pe 
rând câte o publicaţie studen-
ţească, realizată – conform ri-
gorilor politice ale perioadei 
– sub atenta ,,îndrumare” a 
Comitetului Judeţean UTC (Uniu-
nea Tineretului Comunist).   

Vârful acestui segment de 
presă a fost reprezentat  de 
longeviva publicaţie Gânduri 
studenţeşti (1974-1989), plat-
formă a tuturor studenţilor din 
Târgu-Mureş, care a înlocuit din 
1974 publicaţiile individuale edi-
tate anterior de institutele de 
învăţământ superior din oraş.

Athenaeum (1968-1972), 
revista Institutului Pedagogic 
de 3 ani înfiinţat la Târgu-
Mureş în 19601, şi-a început 
apariţia în noiembrie 1968, fiind 
primită cu satisfacţie de fostul 
jurnalist mureşean al perioadei 
interbelice (ulterior istoricul) 
Vasile Netea, în amintirea primei 
sale încercări de a elabora în 
1928, în calitate de elev al Şcolii 
normale de învăţători din Târgu-
Mureş, prima revistă-manuscris 
a instituţiei sub denumirea 
Avântul, o iniţiativă personală 
suprimată după primul număr 

de conducerea şcolii. 
Publicaţie cultural-ştiinţifică 

lunară (mai puţin în perioada 
vacanţelor de vară când îşi 
sistează apariţia), în limbile 
română şi maghiară, revista 
anunţa la debut că ,,În paginile 
«Athenaeum»-ului vor găsi pri-
lejul viitorii profesori, români, 
maghiari şi de alte naţionalităţi, 
de a-şi comunica primele lor 
realizări în domeniul cercetării 
ştiinţifice, al ridicării şi împlinirii 
măiestriei pedagogice; vor putea 
să-şi comunice între ei primele 
încercări de creaţie literară, în 
care să pâlpâie flacăra dragostei 
de frumos, adevăr, frăţietate 
între oameni de graiuri diferite, 
dar cu inima închinată aceloraşi 
idealuri de fericire ale poporului 
nostru.” 2

Conţinutul variat al revistei 
în primii ani de apariţie includea, 
pe lângă nelipsitele articole des-
pre partid şi epoca sa, articole 
ştiinţifice, ştiri, sport, interviuri, 
cronica revistelor, rubrici de 
divertisment şi multă literatură 
ce ilustra activitatea Cenaclului 
,,Albatros” care funcţiona în 
cadrul Institutului, organizând 
chiar concursuri de creaţie lite-
rară prin intermediul revistei. 
Tematica articolelor reflecta şi 
organizarea Institutului pe secţii: 
Matematică, Filologie, Română 

- Istorie, Română - Maghiară, 
Istorie - Geografie, Muzică. Între 
coordonatorii revistei s-au nu-
mărat de-a lungul celor cinci 
ani de apariţie redactorii-şefi 
Ioan Mileşan şi Serafim Duicu, 
redactorii-şefi adjuncţi Ov. 
Teodorescu, Ildiko Székely, Kicsi 
Antal şi secretarii de redacţie 
Silvia Sin, Silvia Culcer, Székely 
Csaba. Din 1971 conţinutul 
revistei e tot mai politizat, 
titlurile tot mai roşii (culoare care 
acaparează şi logo-titlul revistei) 
iar conţinutul tot mai sufocat 
de citate ideologice şi poezii 
,,patriotice”, revista încheindu-şi 
apariţia în această formă. 

Aesculap (Aeskulap) a 
fost revista-magazin editată 
între 1968-1972 de studenţii 
Institutului Medico - Farmaceutic 
din Târgu-Mureş, sub condu-
cerea redactorilor prof.dr. doc. 
Puskás Gh., dr. Rákosfalvy 
Zoltán, Vladimir Rusu şi Şerban 
Tamburlini.

Thalia (1969-1972), foaie 
a Comitetului U. T. C. şi  a 
studenţilor din Institutul de 
Teatru ,,Szentgyörgyi István” 
din Târgu-Mureş, a apărut prin 
eforturile unui colectiv de re-
dacţie din care au făcut parte 
prof. Kovács Levente (red. şef ), 

Vajda István (redactor adj), Varga 
Tibor (secretar de redacţie), 
Szabó Éva, Gáspár Marietta, 
Geréb Attila, Balogh András şi 
Hajdú Géza (colaboratori).

Gânduri studenţeşti (Târgu-
Mureş, 1974-1989), organ al 
Uniunii Asociaţiilor Studenţilor 
Comunişti din Centrul Universi-
tar Târgu-Mureş, a valorificat prin 
apariţia sa experienţa acumulată 
anterior, începând din 1968, de 
revistele studenţeşti Aesculap, 
Athenaeum şi Thalia. 

Publicaţia avea un conţinut 
bilingv, în română şi maghiară, 
stabilit în strânsă colaborare 
cu Comitetul Judeţean UTC, 
fiind considerată de autorităţile 
vremii un adevărat ,,manifest 
comunist studenţesc”3, o 
voce a studenţimii mureşene 
atent acordată de organele 
de propagandă ale perioadei. 
Scopul revistei nu era aşadar 
acela de a scrie despre viaţa 
de student, ci despre viaţa de 
student comunist – ,,speranţa 
majoră a timpului de mâine al 
României socialiste.”4 

Revista studenţească reflecta 
din această perspectivă politică 
secvenţe din viaţa unităţilor mu-
reşene de învăţământ superior 
ale perioadei (Institutul de 
Învăţământ Superior Tehnic, 
Institutul Pedagogic de 3 ani, 
Institutul de Teatru şi Institutul 
de Medicină şi Farmacie) fiind 
conectată şi la manifestările 
naţionale specifice precum Da-
ciada, conferinţele studenţeşti, 
campionatele sportive universi-
tare. 

Gânduri studenţeşti publica 
însă şi multă poezie, mai ales în 
pagina Din viaţa noastră literară, 
articole pe teme de istorie 
sau popasuri etnografice din 
judeţul Mureş. Ilustraţia grafică 

de calitate realizată de Victor 
Onicel, într-o manieră apropiată 
de motivele grafice din paginile 
revistei Vatra, era completată 
printr-o bogată ilustrare prin 
imagini, publicaţia beneficiind 
pentru aceasta şi de colaborarea 
Cercului foto a Casei de Cultură 
a Studenţilor Târgu-Mureş. De-a 
lungul apariţiei sale, revista a 
fost coordonată de redactorii-
şefi Galafteon Oltean, Emil 
Făgărăşan, Ştefan Sîmpălean, 
alături de care din Colegiul de 
redacţie au mai făcut parte 
Victor Crăciun, Schwarzkopf E. 
Mihály, Kovács Levente, Gavril 
Câmpan, Marin Ciobanu, Rodica 
Colţea, Laurenţiu Dincă, Sara 
Felszeghy, Corina Penciuc, Adela 
Achim, Oprea Dan, Hochbauer 
Gyula, Veres Kálmán, Kalamár 
György, Szallós Kis Ferenc. O 
pierdere pentru aspectul general 
al publicaţiei a fost la începutul 
celui de al cincilea an de apariţie 
(1979) trecerea de la formatul 
elegant de revistă lunară în 16 
pagini la formatul de ziar în opt 
pagini.   

1. Discimus non scholae, sed 
vitae, în Athenaeum, Târgu-Mureş, 
anul III, nr. 4-5 (13-14), octombrie-
noiembrie 1970, p. 1.

2. Pro Domo, în Athenaeum, 
Târgu-Mureş, anul I, nr. 1, 30 
noiembrie 1968, p. 1.

3. Mihai Rogoşca, Succes 
deplin noii reviste studenţeşti 
târgumureşene, în Gânduri 
studenţeşti, Târgu-Mureş, anul I, 
nr. 1-2, februarie-martie 1974. 

4. Galafteon Oltean, Angajare 
deplină, în Gânduri studenţeşti, 
Târgu-Mureş, anul V, nr. 1, mai 
1979, p. 3.

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Presa studenţească mureşeană 
în comunism

de Angela PRECUP, angelaprecup@yahoo.com

Roger Martin du Gard, 
scriitor francez, a fost lau-
reat al Premiului Nobel pen-
tru Literatură în anul 1937. 
Motivaţia Juriului Nobel la 
acordarea acestui prestigious 
premiu a fost: “…pentru vi-
goarea artistică și adevărul cu 
care a înfățișat atât conflictele 
umane cât și anumite aspecte 

fundamentale ale vieții con-
temporane, în ciclul romanesc 
“Les Thibault”. “

Acest roman-fluviu, cu-
prinzând opt volume, evocă 
viaţa a două familii franceze 
de la începutul secolului al XX-
lea: familia Thibault, de religie 
catolică, şi familia Fontanin, de 
religie protestantă.

Accentul romanului cade 
pe cei trei membri ai fami-
liei Thibault: tatăl, Oscar-
Marie Thibault - mare bur-
ghez şi persoană deosebit de 

autoritară, fiul cel mare, An-
toine Thibault - medic, energic 
şi ambiţios şi mezinul fami-
liei, Jacques - un adolescent 
rebel, o fire greu adaptabilă la 
convenţiile sociale.

Tatăl, natură energică, în-
cearcă să le impună fiilor săi 
disciplina catolică. Antoine, 
devenit medic, dedicându-
se meseriei lui, cu pasiune, 
competenţă şi devotament. 
Jacques, mezinul, perma-
nent revoltat împotriva fami-
liei şi societăţii, va deveni 

revoluţionar, tocmai pentru a 
răsturna bazele societăţii in-
juste în care trăia îşi va găsi 
moartea în primul război mon-
dial.

Antoine, după o carieră 
strălucită de medic, va fi intoxi-
cat cu gaze de luptă pe front, la 
sfârşitul anului 1917. Victimă a 
unui război nimicitor, Antoine 
Thibault va muri singur. 

Cei doi fraţi Thibault, An-
toine şi Jacques, ilustrează 
două tendinţe ale epocii: una a 
afirmării valorilor şi instituţiilor 

existente şi cealaltă: a negării 
acestora. Acestea sunt de fapt 
cele două laturi antagoniste 
ale personalităţii scriitorului 
însuşi: omul de ştiinţă, ordo-
nat, raţional şi optimist şi omul 
revoltat, dublat de scriitorul 
protestatar.

Familia Thibault este, în 
acelaşi timp, o vastă frescă 
a vieţii sociale şi politice a 
Franţei de la începutul seco-
lului XX şi roman al condiţiei 
umane.

    E o carte bună. Citeşte-o!

www.ecartionline.info

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Familia Thibault – Roger Martin du Gard
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Se spune că uneori lucrurile sunt exact ceea ce par a fi, la fel cum o dimineaţă obişnuită 
de marţi anunţă, fără nici o surpriză, rutina unei zile ca oricare alta, care se scurge domol, de-a 
lungul orelor, mai lungi sau mai scurte, până-n asfinţitul roşiatic al soarelui. Iar dimineaţa 
ceţoasă a primei zile de toamnă îl găsi pe Hermann moţăind ca de obicei în fotoliul său 
preferat, aşezat lângă fereastra cu vedere la stradă.

Trecuseră mai bine de şase luni de când se mutase cu Paul iar Hermann era cât se poate 
de mulţumit. Locuise înainte cu mama lui şi cu ceilalţi trei fraţi, pe care desigur că îi iubea, 
dar în ultimul timp casa începu să devină neîncăpătoare, iar hârâielile între fraţi tot mai dese, 
aşa încât fu încântat când împrejurările făcură să se poată muta cu Paul, în casa cu livadă de 
pe strada Merilor.

Legătura dintre ei era aparte, iar prietenia lor adevărată, căci niciunul nu-l judeca pe 
celălalt, nici nu-l vorbea de rău, iar liniştea ce se lăsa uneori peste ei nu era nici stingheră şi 
nici stearpă, ci era dovada încrederii pe care fiecare o avea în celălalt, siguranţa că va fi înţeles 
şi acceptat cu toate gân-durile, faptele, vorbele şi tăcerile lui, simplu, fără niciun artificiu.

La fel de fireşti i se păreau lui Hermann şi apariţiile doam-nei Rosa, fosta locatară a casei, 
un spirit vesel şi prietenos, ce se înfăţişa în unele după-amieze în încăperea a cărei ferestre 
dădeau înspre livadă. Paul părea să nu o remarce, aşa că Hermann nu insistă să-i mai anunţe 
prezenţa, de teamă de a nu fi luat drept ţăcănit.

Paul era artist şi îşi petrecea dimineţile cu elevii lui, în atelierul de pictură al Liceului de 
Artă din orăşelul M. Venea acasă întotdeauna puţin după ora prânzului, iar Hermann ştia 
dinainte când urma să apară maşina pe alee, fără să aibă nevoie de ceas. De altfel, nu avusese 
niciodată ceas şi se descurcase foarte bine şi fără. De exemplu acum, când începea să-l roadă 
puţin stomacul, semn că era-nspre ora zece, aşa că trebuia să-nfulece nişte biscuiţi. Bău şi un 
pic de apă şi se tolăni la loc în fotoliu. Abia aştepta întoarcerea lui Paul, să mănânce şi ei "ca 
oamenii" nişte aripioare de pui sau să comande o pizza sau să iasă în oraş…

Acum puteau să-şi comande liniştiţi pizza "cu de toate", preferata amândurora, fără ca Ea 
să le strice planurile aşa cum făcea întotdeauna, înlocuind comanda cu pizza vegetariană sau 
salată de crudităţi. Căci, spre disperarea lui Hermann, pe timpul verii existase şi o Ea (se ferea 
să-i pomenească numele, ca să nu tenteze diavolul să le-o trimită înapoi). 

Vreo două luni, Paul nu mai avusese ochi decât pentru Ea, deşi Hermann încercă să-i 
atragă subtil atenţia asupra faptului că Ea mirosea uneori îngrozitor de suspect a “l`Homme” 
de la CK. Dar dragostea nu doar că-l orbise pe Paul, dar îl lăsase şi fără miros, aşa că Hermann 
trebui să aştepte răbdător ca Ea să-şi ia singură tălpăşiţa în urma unui scandal monstru axat 
pe "drama părului", deoarece Paul ar fi făcut afirmaţii scandaloase în ceea ce privea coafura 
Ei, ponegrindu-i în public noile şuviţe de culoarea fisticului prăjit. Ceea ce era de neiertat!

Hermann oftă… "drama părului"... Şi încă ce dramă! Căci o simplă şuviţă rebelă, o culoare 
cu reflexii 3D sau o cascadă de onduleuri naturale pot atrage complimente sincere sau priviri 
pline de invidie pe când un coc de botez gen "corabie în derivă" sau o claie cu extra-sclipici 
te aruncă fără milă în zona oprobiului public, pe o perioadă indeterminată, deoarece e 
curios ce de lungă durată poate fi memoria colectivă în asemenea situaţii. Tunsoarea, frizura, 
coafura, aranjarea studiată a podoabei capilaro-faciale dezvăluie privitorului o sumedenie 
de lucruri despre persoana-purtătoare, cu referire la caracterul acesteia - eh, faimoasa claie 
boemă a unui suflet de artist -, sau la aspiraţiile sale sociale, sau chiar la situaţia sa financiară, 
deorece unele podoabe necesită vizite regulate şi costisitoare la un hair-stylist cu doctorat 
la Academia L' Oréal din Spania. Ce să mai vorbim de bietul Solomon care şi-a pierdut toate 

puterile odată cu vestita-i podoabă facială! Asta-i! Deşi "filosofus non facit barba"(barba nu 
te face filosof ) se pare că totuşi nu poţi să fii filosof fără de barbă, fie ea reală sau imaginară!

Hermann îşi admiră fără modestie propriu-i păr roşcat, des şi ondulat, pe măsura 
temperamentului său încăpăţânat şi energic. Ar fi vrut să intre în forţele de poliţie, dar nu ştia 
dacă nu cumva depăşise vârsta de admitere, trebuia cumva să se intereseze Paul despre asta. 
Şi numai când urmărea la televizor emisiunile cu patrule de poliţie în acţiune, îl cuprindea un 
val de adrenalină care-l împingea realmente în faţa ecranului, la câţiva centimetri,ca şi cum ar 
fi putut dacă ar fi insistat, să treacă dincolo de sticlă şi să o ia la fugă după infractori.

Ba de la o vreme avea şi un vis, care se tot repeta cu intensitatea unei prevestiri. Se făcea 
că doi hoţi cu măşti negre, evident, se furişau în casă pe uşa de la garaj, când el, Hermann, 
pândindu-i de după canapea, îi luă prin surprindere, sări pe ei, îi imobiliză şi îi predă poliţiei 
care, nu se ştie cum, era prezentă la faţa locului. Visul se termina întotdeauna frumos, el fiind 
cocoţat pe-un podium imens, iar Paul oferindu-i o cupă aurie, plină cu fursecuri. 

Amintirea visului eroic parcă îi făcuse dintr-o dată foame, aşa că înfulecă nişte conservă 
de vită ce-i rămăsese neatinsă de la micul dejun. Se abţinu să mai mănânce şi altceva, să nu 
se sature prea tare, că cine ştie cu ce bunătăţi avea să vină acasă Paul, plus că dacă ies diseară 
la o plimbare mai bine-ar mânca un covrig cu caşcaval de la chioşcul din parc.

Aşa că se tolăni pe divan şi, cu ochii închişi, ascultă cu băgare de seamă liniştea din jur, 
punctată doar de ticăitul ceasului de pe vitrină şi de zumzăitul cam motănesc, i se părea lui 
Hermann, al frigiderului.

Îi plăceau după-amiezele liniştite, petrecute în căldura şi confortul casei, iar uneori, când 
radioul rămânea pornit pe postul de muzică clasică, acordurile acesteia îi încântau urechile 
în asemenea măsură încât un calm desăvârşit punea stăpânire pe el, o stare între veghe şi 
visare, din care nu l-ar fi putut scoate nici măcar ispita unui covrig cu caşcaval. 

Căci Hermann avea un suflet de artist! Se plimba deseori cu Paul pe malul vreunei ape sau 
pe dealurile împădurite din jurul oraşului în căutarea peisajelor pe care Paul le transpunea 
cu atât talent şi răbdare pe pânzele sale. Răbdare avea şi Hermann, dar în timp ce Paul se 
concentra deseori asupra vreunui tufiş, mărăciniş, dune, pietre sau raze de lumină, Hermann 
prefera păsările, fluturii, muşuroaiele de furnici şi mirosurile pe care adierea vântului le 
aducea spre nasul lui fin. 

Şi, deşi Paul era incapabil să recunoască, chiar şi culorile de pe şevalet aveau mirosuri 
diferite, iar Hermann ar fi putut recunoaşte cu ochii închişi albastrul de Prusia, după izul său 
înţepător de camembert, sau o paletă largă de tonalităţi de gri cu miros puternic de cârnaţi 
de oaie. Nu se putea abţine să nu adulmece culorile, iar Paul râdea şi îi adresa mereu câte un 
"Hermann, dragule, mare artist mai eşti, ai fi în stare să guşti arta... la propriu!”, ceea ce nu era 
puţin lucru, şi nicidecum un neadevăr.

Brusc, Hermann se trezi din amorţeala reveriei şi îşi aţinti privirea spre fereastră. Auzi 
un zgomot cunoscut iar în câteva clipe maşina lui Paul apăru pe aleea din faţa casei, mai 
devreme decât de obicei. Scoase un hămăit de mulţumire şi porni în viteză spre uşa de la 
intrare, cu urechile pe spate şi cu coada în vânt. Era nespus de fericit!

... Căci uneori lucrurile sunt exact ceea ce par a fi, iar alteori, nu. 

ÎN LOC DE EPILOG:
Căţelul meu/ Se uită la mine/ Cu ochii lui mari,/ Însufleţiţi de toate misterele vieţii./ Iar 

eu,/ Mă uit tâmp la el,/ Peste ochelari,/ Încercând să aştern pe hârtie/ Un fleac fără noimă.

Gândurile lui Hermann într-o dimineaţă de toamnă

Buna Anica era meşteră în făcutul pâi-
nii. Vinerea seara scotea din lădoi făina de 
grâu, fină şi albă, şi ştia exact câte măsuri de 
făină să pună pentru atâtea sau atâtea pâini. 
În cuptor încăpeau nouă pâini mari, dar de 
multe ori făcea doar şase-şapte, lăsând loc 
şi pentru câteva palaneţe, care puteau fi cu 
urdă, cu brânză, cu curechi, cu ceapă sau 
cu prune. Cernea făina prin sita cea deasă 
în covata mare de lemn, veche, dar încă 
zdravănă, aduna făina apoi într-un capăt al 
coveţii lăsând doar puţină în celălalt capăt. 
Peste făina cea puţină turna un pic de apă 
călduţă şi câteva linguri de drojdie de casă 
amestecată cu drojdie cumpărată de la bol-
da din sat. Mesteca bine făina cu apa şi droj-
dia, îşi făcea cruce şi murmura o rugăciune 
pentru trezirea plămădelii şi pentru pâinea 
ce urma să fie. Acoperea plămădeala cu un 
cenuşer de cânepă ţesut în casă şi lăsa to-
tul aşa până dimineaţa. Se scula a doua zi 
cu noaptea-n cap şi începea să frământe a-
luatul, punând în el sare şi apă călduţă, puţin 
câte puţin, până când socotea ea că aluatu-i 
aşa cum trebuie să fie, nici prea vârtos, nici 
prea moale. Acoperea din nou covata cu 
cenuşerul şi lăsa aluatul la dospit câteva ore, 
timp în care aprindea focul în cuptor aţâţând  
şi jeruind cu multă iscusinţă, până când so-
cotea ea că-i bine ars.

– Atuncea-i ars bine cuptorul, când se 
văd scânteind de jar rosturile cărămizilor de 
pe vatră şi când scânteile ce sar din foc nu se 
sting numa când ajung la ceriu cuptorului, 
spunea Buna Anica.

Scotea apoi din covata mare de lemn 
bucăţi mari de aluat dospit şi le aşeza pe 
masa din faţa cuptorului, croind numărul de 
pâini, atâtea câte le gândise, presăra făină pe 
masă, să nu se prindă aluatul de scândura 
mesei, şi, cu neîntrecut meşteşug, răsucea 
bucăţile de aluat dându-le o formă frumoasă 
şi rotundă. Le lua apoi, una câte una, le aşeza 

pe lopata de lemn şi le aşeza, rânduite fru-
mos, pe vatra încinsă a cuptorului. Închidea 
cu grijă uşa cuptorului, trăgând în faţa ei 
cenuşă din vatră să nu se piardă căldura. 
Două ceasuri trebuia să stea pâinea în cup-
torul încins. Tot cu lopata de lemn scotea 
pâinea din cuptor când se-mplinea timpul 
să fie scoasă. Pâinile erau rotunde, rumene 
în partea de jos şi uşor înnegrite deasupra. 
Lua fiecare pâine şi-i bătea cu sucitorul coaja  
înnegrită de deasupra. Pâinea rămânea acu-
ma cu coajă auriu-rozalie peste tot. Câte o 
pâine avea într-o parte câte-o ieşitură mare 
cât doi pumni împreunaţi, cu coaja rumenă 
şi uşor zgrunţuroasă. Buna le spunea „rusu-
noaie”. Şi când rupeai rusunoiul de la pâine, 
aroma de pâine caldă se răspândea peste 
tot. Nouă ne plăceau la nebunie rusunoaiele 
aburinde, cu slănină şi ceapă verde sau cu 
ridichi roşii „de lună”. Buna Anica ne privea 
cald, cu ochii ei albaştri ca cerul toamna şi 
se bucura văzând cu câtă poftă muşcăm din 
rusunoi, din slănină, din ceapă ori din ridichi.

– Ia să văd io cine ştie să răspundă la 
ghicitoarea asta: Alb îi albu', da' caş nu-i,/ 
Coadă are, şoarece nu-i,/ Limbă n-are, linge 
sare... No...ce-i?

– Îi ridichea Bună...
– No măăăă... că ş-asta o ştiţi, spunea Bu-

na, prefăcându-se dezamăgită.
– Bună... da' să vedem dacă ştii dumnea-

ta asta: Ce-i mic, gras, cu burtă mare/ Ş-are 
cizme de cauciuc în picioare...

– Hăăăă... păi chiar că nu ştiu mă! Ce-i?
– Îi Vulcu-sanitaru', Bună.
– Vaaaaai! Bată-vă să vă bată de ciufel-

nici, că tare bine i-aţ potrivit-o, râdea Buna. 
Da' care mama-mninunii aţ mai scornit-o şi 
pe asta?

– Nu noi Bună... Emil a lu' Olaru o scornit-o.
– Apăi ş-ăla-i unu'! Da cum mama-trăz-

netului i-o găsât-o aşa de bine? Ioi, bată-vă 
să vă bată, că bine-am mai râs.

Vulcu, sanitarul satului, aşa şi arăta: mic 
de statură, cu nas cărnos şi roşu - că-i plăcea 
tare vinul - cu burtă mare şi rotundă, um-
blând vară-iarnă, încălţat cu cizme kaki de 
cauciuc. Era spaima noastră când eram mici, 
pentru că el era cel care ne făcea vaccinurile 
la şcoală şi nu cred să fie copil la care să nu-i 
fie frică de acul seringii. Noi îl vedeam fioros 
şi neîndurător, dar, în realitate, Vulcu era un  
om şugubăţ.

– Da' amu, c-o vinit vorba... Cum îi zâceţi 
voi la Bârleanu, mă?

– Autobârlic îi zâcem, Bună, răspundeam 
noi râzând.

– Da' de ce, mă? De-aia că umblă repede?
– De-aia, Bună. Da' Bună... i-adevărat că 

Autobârlic ştie să ieie laptele la vaci?
– Alea-s poveşti băbeşti, mă copii. Îs 

prostii. O vacă să mai poate şi beteji... ş-apăi 
dacă-i beteagă, de bunăsamă că nici lapte 
nu mai dă cum trebe. Amu, nu ştiu de unde 
i-o mers vestea la Bârleanu cum c-ar lua 
laptile la vaci... io nu cred în d-elea. Odată, 
Sandi lu' Murăşanu, l-o-ntrebat cică: „Auzi 
bade Mărtiene... cum faci dumneata când iei 
laptile la vaci?” „Păi, mulg-mulg vaca până nu 
mai vine nici un strop de lapte şi dup-aia-i 
întorc ţâţâle pe dos”, i-o răspuns Bârleanu-n 
băşcălie.

Bârleanu era un bătrân mărunţel şi sprin-
ten, veşnic c-o căciulă de miel trasă pe ochi 
aşa de tare că, pentru a te privi de sub că-
ciulă, îşi lăsa capul pe spate devenind şi mai 
caraghios decât era. Locuia în fundul uliţei 
noastre şi-avea o curte mare şi-ngrijită, cu 
un brad falnic în colţul curţii, brad pe care un 
trăznet l-a retezat în două într-o zi de Sânt-
Ilie.

– Prostii băbeşti, zise Buna Anica iar, mai 
mult pentru sine. Io nu cred în prostii, cum 
nu cred nici în moroi, strigoi şi pricolici.

– Da' ce-s pricolicii, Bună?
– Apăi, tăt prostii, mă copii. Cică dacă 

să naşte un copil dintr-o legătură între nea-
muri, copilu' ăla  să face pricolici... adică o să 
fie om ca tăţi oamenii, numa că, atunci când 
vrea el, se poate preface în câne ori în lup. 
Ştiam o poveste cu unu' care era cică prico-
lici, da' nevastă-sa nu ştia că el îi pricolici. Şi 
cică, odată, s-o dus cu muierea lui cu caru cu 
boii nuş' unde. Şi cum mergeau ei cu caru', 
omu o oprit boii să să ducă pintru nevoile lui 
în nişte tufe. Nu s-o dus el bine şi numa' ce 
iese dintră tufe un câne mare, tărcat şi sare-n 

car şi tăt îi rupe cu dinţii rochia la muiere... 
şi hămăind tare, piere dup-aia înapoi în tufe. 
Dup-o vreme, se-ntoarce şi omu' şi-şi găseşte 
nevasta spărietă tare şi cu rochia flenduri-
flenduri pe ea. Şi-ncepe ea să-i spună ce şi 
cum. O ascultă el ce-o ascultă şi-ncepe apoi 
să se rânjească către muiere. Şi cum râdea, 
nevastă-sa vede că printră dinţi are aţe din 
rochia ei. Şi pe dată ş-o dat sama că bărbatu-
so-i pricolici şi că el era cânele care o sarit la 
ea-n car.

– Da cu Domokos cum o fost Bună... c-ai 
început odată să ne povesteşti da' te-ai luat 
cu altceva şi nu ne-ai mai spus. Cum o fost cu 
caru' cu fân?

– Măăăă... că voi nimnic nu uitaţi, zicea 
Buna prefăcându-se supărată. Păi cum să fie? 
Deşteptu' ăla de Domokos ş-o pus vacile la 
car să mergă s-aducă un car de fân de lângă 
tău. Era zâua de Sânt-Ilie... numa că el îi de re-
ligie reformată şi nu ţânea sărbătorile cato-
lice sau ortodoxe. Degeaba i-o zâs unu-altu 
că să nu să ducă pintru că-i sărbătoare mare 
şi să mânie Sfântu'... El nu, că cică numa' 
românii îşi fac sărbători când vreau ei... că 
el n-are vreme să steie după tăte prostiile 
de sărbători româneşti. No, şi s-o dus. Ş-o-
ncărcat caru ş-o pornit cătră casă. Şi cică să 
ridicau di cătră Şăulia nişte nori grei şi negri... 
şi Domokos să tăt uita-napoi şi-şi îndemna 
cu corbaciu' vacile să meargă mai repede. 
No, şi nici n-o apucat să cadă câţiva stropi 
de ploaie, c-odată trăzneşte drept în caru cu 
fân şi ia foc fânu'. Abia dac-o putut Domokos 
să-şi desjuge vacile, da' caru' şi fânu', scrum 
s-o făcut. De-atuncea cică, Domokos mai 
întreabă vara pe unu-altu: „Măăă! Când îi 
sfântu' ăla a vost? Că ăla-i periculos rău mă!”

Noi râdeam cu gura pân' la urechi de 
păţania lui Domokos, bătrânul ăla înalt şi 
uscat, cu mustaţă răsucită ca de secui şi la 
care noi îi spunem în batjocură, în loc de 
Domokos, Doimucoşi.

– No... văzut-aţ, mă copii, cum poţi ajun-
ge de la nişte rusunoi cu slănină şi ridichi la 
ce-o păţit Domokos? Nu degeaba-i vorba aia 
din bătrâni că... „vorba, vorb-aduce!”

Aroma pâinii calde... glasul domol şi 
ochii Bunii Anica, albaştri ca cerul toamna... 
oamenii care au fost în satul nostru şi care 
s-au petrecut demult din astă lume... cât de 
departe rămas-au în urmă. Dar nimic n-a 
pierit cu totul. Poate că vor pieri doar odată 
cu noi cei care ne mai amintim. Poate...

Poveştile lui Buna Anica 
(XX)

Nelu MĂRGINEAN:

Alda Adriana OLTEAN
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Gala de decernare a Premiului Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2014

De douăzeci şi patru de ani, la Botoşani 
se acordă Premiul Naţional de Poezie „Mi-
hai Eminescu”. Toţi poeţii României au fost 
de fiecare dată, la jumătatea lunii ianuarie, 
data de naştere a poetului Mihai Eminescu, 
cu ochii pe Botoşani. Aşa cum a spus criticul 
literar Al. Cistelecan pe scena  teatrului 
botoşănean, de data aceasta improvizată 
în incinta Casei de Cultură a Tineretului 
Botoşani, din cauza lucrărilor de refacere a 
clădirii Teatrului „Mihai Eminescu”, Botoşanii 
timp de trei sute şaizeci şi trei de zile pe an 
aproape că nu există pentru lumea literară 
(dar chiar şi pentru cealaltă lume, aş spune 
eu, trăitor aici). Însă timp de două zile, la 
început de an, oraşul care l-a născut pe 
Eminescu devine cel mai important oraş al 
României prin această instituţie a Premiului 
Naţional de Poezie, care poartă numele po-
etului naţional, Mihai Eminescu. Nu-l putem 
contrazice pe criticul mureşean, membru al 
juriului, în această privinţă. Botoşanii sunt 
de un sfert de secol în atenţia poeţilor, iubi-
torilor de poezie. Cei mai importanţi poeţi 
români au obţinut acest premiu. Cum aces-
ta se acordă unui poet român contemporan 
în viaţă pentru întreaga operă poetică, unii 
poeţi foarte buni, cum ar fi Geo Dumitrecu, 
Marin Sorescu, Dan Laurenţiu sau Ioanid 
Romanescu nu l-au obţinut. Aşa dictând 
sorţii juriului naţional, care, aşa cum a spus 
Laurenţiu Ulici, cel care a fost alături de or-
ganizatori de la început, a avut în faţă de 
fiecare dată cele mai bune nominalizări. La 
început au fost câte cinci poeţi nominalizaţi, 
apoi, de trei ani încoace, câte şapte, aşa cum 
s-a întâmplat şi la această a XXIV-a ediţie. 
Iată ce a spus Laurenţiu Ulici în 2000, când 
a condus la Botoşani, la cei 150 de ani de la 
naşterea poetului Mihai Eminescu, cel mai 
mare desant scriitoricesc din istoria literatu-
rii române – un  tren plin cu peste 400 de 
scriitori a oprit atunci în gara din Botoşani: 
„Ideea Primăriei Botoşani de a acorda în fie-
care an, de ziua lui Eminescu, un premiu de 
poezie dedicat celor mai buni poeţi români 
de azi s-a concretizat, după aproape zece 
ani de la lansare, într-o veritabilă instituţie: 
a celui mai important premiu pentru po-
ezie din România post-comunistă. Au con-
tribuit la această neobişnuită şi, poate, 
neaşteptată performanţă, nominalizările 
– făcute de botoşăneni cu maximă atenţie, 
cu instinct sigur al valorii –, opţiunile lăsate 
în grija unui juriu de cinci critici din princi-
palele centre culturale ale ţării, juriu mereu 
acelaşi – şi, nu în ultimul rând, consistenţa 
financiară a premiului, asigurată an de an 
cu rectificările impuse de rata inflaţiei de 
către Primăria Municipiului Botoşani”. În 
acest spirit au continuat şi ediţiile ulterioa-
re primei decade de bilanţ, chiar şi fără 
Laurenţiu Ulici, dispărut brusc dintre noi 
la finele anului 2000. Asta nu i-a scutit pe 
organizatori de tot felul de discuţii, con-
troverse, agitaţii în preajma decernărilor. 
Dar aceste aspecte sunt, la o astfel de miză, 
inerente, ceea ce ne-a făcut într-o oarecare 
măsură imuni la astfel de atacuri, erodaţi 
totuşi de unele aspecte ce ţin de hiperor-
goliile unora şi mai ales de vanităţile celor 
mai mulţi pretendenţi. Suveranitatea juri-
ului ne-a salvat de fiecare dată şi ne-a făcut 
să consolidăm această importantă instituţie 
a Premiului Naţional de Poezie, ajunsă, iată, 
la a XXIV-a ediţie, deja derulată la Botoşani 
în ziua de 15 ianuarie 2015.

Cum este deja încetăţenit, programul 
Zilelor Eminescu, ediţia de iarnă, a XLVII-a, 
a început la Joldeşti, sat al comunei Vorona, 
unde se află castelul familiei Iuraşcu, locul 
în care s-a născut mama poetului, Raluca 
Iuraşcu. Primarul comunei Vorona, domnul 
Aurel Ştefan, a pregătit o adevărată întâl-
nire „princiară”  a scriitorilor invitaţi, consi-
derând că un desant atât de important de 
scriitori la Joldeşti nu poate fi lăsat la voia 

întâmplării. De la recitaluri din poezia lui 
Eminescu ale elevilor din Şcoala Joldeşti, 
care învaţă chiar în acel castel al familiei 
Iuraşcu, refăcut cu ceva ani în urmă pe bani 
europeni, la datini şi obiceiuri de iarnă ca 
acum peste o sută şaptezeci de ani în urmă, 
când Gheorghe Eminovici a peţit-o în acel 
loc pe fiica boierului Vasile Iuraşcu, precum 
şi la discursurile scriitorilor invitaţi, toate 
au consemnat una dintre cele mai reuşite 
întâlniri organizate aici, la Vorona. Peleri-
najul, la vreme de seară, la mănăstirea Vo-
rona, un alt loc de legendă al zonei, a pus 
capăt primei zile dedicate aniversării po-
etului naţional.

Pe 15 ianuarie, începând cu ora 9, în 
Sala de consiliu a Primăriei Municipiului 
Botoşani, a avut loc şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Botoşani, în care s-a 
conferit titlul de Cetăţean de Onoare po-
etului laureat. Apoi, la Biserica Uspenia 
din Botoşani, în care în ziua de 21 ianuarie 
1850 a fost botezat pruncul Mihail Emi-
novici, a avut loc un Te Deum, urmat de 
un recital de poezie religioasă susţinut de 
actorul Constantin Chiriac. Manifestările 
au continuat la Ipoteşti, în Aula „Laurenţiu 
Ulici” a Memorialului Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, unde 
se află şi Biblioteca de Poezie Românească, 
iniţiată de Laurenţiu Ulici, a cărui donaţie 
de carte de poezie este temelia acesteia. 
Aici au avut discursuri aplicate şi demne de 
luat în  seamă de către cei cărora le-au fost 
adresate – Guvernului, Preşedinţiei, dar mai 
ales Academiei Române -, discursuri ţinute 
de Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte 
al Uniunii Scriitorilor din România, Dinu 
Flămând, fost laureat al Premiului Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2010, 
Ion Pop, membru al juriului, precum şi o 
serie de lansări de carte dedicată vieţii şi 
operei lui Mihai Eminescu, apărută la Edi-
tura Junimea din Iaşi, coordonată de po-
etul Lucian Vasiliu. Astfel au fost lansate 
cărţile Paşii Poetului de Gellu Dorian şi 
Emil Iordache, Eminescu în studii critice de 
Constantin Cubleşan, De pe mal de Prut, 
pe malurile Senei de Dana Konya-Petrişor 
şi Reflexie de Hristina Doroftei, laureată 
a ediţiei de anul trecut a concursuui de 
poezie „Porni Luceafărul…”, precum şi 
noua revistă „Scriptor”, editată de Editura 
„Junimea”. De asemenea, Editura „Para-
lela 45” din Piteşti, care editează seria de 
carte de poezie „Poeţi laureaţi ai Premiului 
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, ajunsă 
la numărul 23, şi-a aniversat în aula de la 
Ipoteşti primii douăzeci de ani de existenţă 
prin bilanţul făcut de poetul Călin Vlasie, 
directorul editurii, care a prezentat printre 
altele şi cartea de poezie Poem pentru Ivan 
Gogh de Maria Pilchin, premiată anul trecut 
la „Porni Luceafărul…” Actorul Constantin 
Chiriac a recitat din creaţia eminesciană. 
Au fost apoi depuse jerbe de flori la statuia 
poetului din incita Memorialului Ipoteşti şi 
s-a vernisat în Sala „Horia Bernea” expoziţia 
de fotografie „Scriitorii printre noi”, realizată 
de un grup de fotografi din Iaşi, expoziţie 
prezentată de scriitorul Dan Lungu.

Seara, pe scena Casei de Cultură a Ti-
neretului Botoşani, aleasă pentru această 
ocazie din cauza, aşa cum am amintit, 
renovării Teatrului „Mihai Eminescu” din 
Botoşani, a avut loc Gala de decernare a 
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Emi-
nescu”, aflat la cea de a XXIV-a ediţie. Ju-
riul, format din Nicolae Manolescu, Mircea 
Martin – preşedinte – , Cornel Ungureanu, 
Ion Pop, Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi 
Ioan Holban, a avut de ales pe poetul lau-
reat din cei şapte poeţi nominalizaţi, şi anu-
me: Mircea Cărtărescu, Liviu Ioan Stoiciu, 
Marta Petreu, Aurel Pantea, Ioan Moldovan, 
Lucian Vasiliu şi Gabriel Chifu. La un scor 
foarte restrâns, de 4 la 3, a fost desemnat 

laureat al acestei ediţii poetul Gabriel Chifu. 
După recitalul susţinut de Quartetul de 
coarde al Filarmonicii de Stat Botoşani, a 
urmat citirea de către Dănuţ Huţu, direc-
torul Direcţiei pentru Cultură Botoşani, a 
unui salut trimis de ministrul culturii, Ionuţ 
Vulpescu. Discursul ţinut de Varujan Vos-
ganian a electrizat sala, ca de fiecare dată 
de câţiva ani încoace. Redăm doar un scurt 
fragment: ”Vă rog să-mi permiteţi să nu vin 
singur, ci împreună cu dumneavoastră. Eu 
cred că noi trebuie să-l ajutăm pe Mihai 
Eminescu să nu fie singur. El ne ajută pe noi, 
de secole Eminescu a fost cu noi şi am găsit 
în gândurile lui încurajări. Eminescu a pre-
luat asupra lui multe dintre grijile noastre. 
Întrebarea este ce facem noi pentru Mihai 
Eminescu?”. Întrebare de altfel justificată, iar 
noi, cei de la Botoşani, încercăm să facem an 
de an, cu eforturi enorme din partea uno-
ra şi cu delăsări pe tot parcursul anului din 
partea altora, astfel de momente, care să 

trezească interesul cetăţenilor nu numai ai 
urbei noastre, ci şi ai întregii ţări faţă de lite-
ratura română, faţă de poezie, faţă de statu-
tul poetului român, devenit pentru mulţi o 
povară. Gala a continuat cu lansarea cărţii 
Poezii de Ion Mureşan, laureat al ediţiei 
precedente, carte editată de Editura Para-
lela 45 din Piteşti cu sprijinul Primăriei Mu-
nicipiului Botoşani şi al Fundaţiei Culturale 
„Hyperion-C.B.”Botoşani.”, carte inclusă în 
colecţia amintită şi care face parte din regu-
la acestui important premiu. A urmat decer-
narea Premiului Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu” – Opus Primum  pe anul 2014. 
Acesta a revenit poeţilor Ştefan Ivas pentru 
cartea Mila schimbă gustul cărnii, apărută 
în 2014 la Editura Max Blecher, şi lui Merlich 
Saia, pentru cartea Garda de corp, apărută 
la Editura Tracus Arte. Juriul, format din Al. 
Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Daniel Cris-
tea-Enache, Andrei Terian şi Vasile Spiridon 
a avut de ales din şase poeţi extraşi pentru 
nominalizări din douăzeci şi cinci de autori 
care şi-au trimis cărţile juriului. Cei care le-
au înmânat premiul poeţilor laureaţi a 
fost Vasile Spiridon, membru al juriului 
şi Gheorghe Sorescu, vice-preşedinte al 
Consiliului Judeţean Botoşani. Primarul 
municipiului Botoşani, Ovidiu Iulian Por-
tariuc, după un  scurt discurs şi după ce a 
fost citit procesul-verbal al juriului de către 
Mircea  Martin, a înmânat Premiul Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu – Opera Omnia" 
pe anul 2014 poetului Gabriel Chifu, iar po-
etul Ion Mureşan i-a înmânat cununa de 
lauri acestuia. Laudatio poetului laureat l-a 
făcut Mircea Martin, iar Gabriel Chifu a spus 
câteva gânduri despre poezie şi a citit din 
creaţia sa. Gala a fost copertată cu un recital 
extraordinar, cu titlul „Domnule şi frate Emi-
nescu!”, de actorul Constantin Chiriac.

Scriitorul Gabriel Chifu

Armina Flavia ADAM

RUGĂCIUNE DE LUNĂ NOUĂ

Lună nouă, bob de linte,
Taine inima-n cuvinte,
Scaldă lin în ochiul serii
Lacrimile învierii!

Spală cer în alb de piatră,
Să se-ntoarcă fiii-n vatră -
Plânsului de sub năframă,
Nu-i mai cere, Doamne, vamă!

Anei prinse în perete,
Nu-i însângera regrete,
Las-o artei jeluire,
Sfinţilor tămăduire!

Nu cresta în os durere,
Ia-i-o, Doamne, cui Ţi-o cere,
C-au înţepenit străbunii
Rugi 'nălţând sub coapsa lunii!

Iar pe mine, sclava crucii,
Fă-mă chip de fum nălucii
Ori psaltire dimineţii,
Vers pictat în praful vieţii!

ORFAN DE NOI 

Orfan de noi, în praful altui veac,
Drumeţ împotmolit în toamne albe,
La gât purtând sărutul unei salbe,
Un vers bolnav îi cată morţii leac.

A-mbătrânit sub streaşina de foc
Ce-i arde în amiază răsuflarea,
Păcatelor uscându-le cărarea,
Cum aerul în miez de iarmaroc.

I s-au rărit nădragii-n asfinţit,
Cămaşa i s-a rupt la subsuoară,
Iar sub călcâi, în plânset de vioară,
Ca-ntr-un mormânt, tăceri i s-au pitit.

Se lasă lin, plutire în amurg,
O mierlă-i cântă lacrimi de-a nuntirea,
Să-i fie întru Domnul adormirea...
Secundele-n prăpăstii i se scurg.

În ritm de vals, din muguri de pământ,
Îi ies timid prin coaste anotimpuri –
Doar vântul îi petrece în răstimpuri
Ninsorile, la margini de cuvânt.

Ne-om aminti de stihul condamnat
La slujbe de eternă pomenire,
Urmaşii când citi-vor din Psaltire
Un vers sfinţit, în pagini îngropat.

RONDELUL TĂCERII

Tăcerea e o piatră rară,
Mereu îşi ştie rostul ei,
Poţi chiar la palme să o iei
Şi tot îţi va zâmbi ştrengară...

Sub coaja aspră ori amară,
Cunoaşte-al liniştii temei.
Cuminte stând la locul ei,
Tăcerea e o piatră rară.

De urlă vântul pe afară,
Ea doar respiră prin condei,
Sub vraja florilor de tei
Când se cufundă-n călimară...

Tăcerea e o piatră rară!



Primăvara se îmsămânţează, 
vara se pârguiește, toamna se 
recoltează și iarna se dăruiește! 
A dărui este ceva magic, este 
de o încărcătură deosebit de 
puternică, mai puternică decât 
chiar primitul...

Asta am făcut noi, artiștii 
plastici profesioniști mureșeni, 
la mijlocul lunii decembrie, luna 
darurilor, am dăruit o expoziţie 
iubitorilor de artă.

Ca în fiecare an, la sfârșitul 
lui 2014, artiștii filialei noastre, 
57 la număr, și-au etalat ultimele 
producţii, rod al creaţiei lor, și de 
această dată pictura ocupând 
cel mai mult spaţiu, o abundenţă 
de imagini, tehnici și concepţii 
demne de o  mare atenţie și ad-
miraţie. În egală măsură sculptura 
s-a făcut remarcată prin maeștrii 

ei binecunoscuţi de acum, 
alăturându-li-se și mai tinerii 
lor discipoli. Ceramica, textilele, 
grafica, infografica și media au 
întregit expoziţia prin ineditul pe 
care l-au oferit de fiecare dată cu 
generozitate. Nu s-a impus o temă 
unică, totuși s-a putut observa un 
fir roșu multora invizibil, care a 
legat câteva lucrări expuse, totul 
sub semnul cifrei doi- dualitatea. 
Pornind de la pictura lui Kuti Denes 
„de dincolo” care are trimitere către 
o lume paralelă la dipticul Luciei 
Călinescu, dipticul Anneimaria 
Căbuz,  la turnul suspendat (lumea 
privită de jos) autor Verres Hunor, 
gardienii Manei Bucur, „cei doi care 
șușotesc” ai lui J. Gyarmathy, și am 
pomenit câţiva, putem spune că 
salonul a avut o tematică voalată. 
Am făcut această precizare pentru 

că salonul nostru face parte 
dintr-un proiect în colaborare cu 
filiala UAPR Bistriţa, un schimb 
de expoziţii, sub semnul doiului, 
„între noi”... Ei expun aici în 
galeriile noastre iar noi acolo la 
ei, în galeria „Arcade”, o galerie 
deosebit de frumoasă și renumită 
totodată. 

Vă recomand să pătrundeţi 
în sălile de expoziţii ale galeriei 
de artă UAPR din Palatul Culturii 
să vizitaţi salonul colegilor noștri 
bistriţeni. 

Odată cu încheierea acestor 
saloane colaborarea noastră nu 
se va opri... planurile noastre vor 
să includă și alte filiale ale UAPR 
din Transilvania și mai apoi dorim 
realizarea unui salon naţional.

Curatorii salonului de iarnă 
din Tg. Mureș au fost: Renata 
Veer și Petre Căpriţă, iar curatorii 
schimbului de saloane interfiliale 
sunt: Mana Bucur și Oliv Mircea.

ARTĂ PLASTICĂ
| nr. 1 (58) / ianuarie 2015

5www.litart.ro

de Mana BUCUR

Sub semnul dualităţii



INTERVIU
nr. 1 (58) / ianuarie 2015 |
6

Mihai SUCIU în dialog cu prof. Vasile RUSU

Prof. Vasile Rusu: Întâmplarea face că, în vara anului 1989, 
când reprezentam Judeţul Sibiu la „Zilele Eminescu” de la 
Iaşi, mi-a căzut în mână un certificat de naştere, xeroxat, 
actul de naştere al poetului Mihai Eminescu; într-o discuţie 
cu academicianul Vatamaniuc, am ajuns la concluzia că acel 
act este autentic. Scris, se-nţelege, în chirilice. Şi naşii sunt 
menţionaţi şi data de 20 decembrie. 
Mihai Suciu: 1849.
Prof. V.R.: Da, 1849. S-ar potrivi cu tradiţia populară: ziua 
lui Ignat, zeul focului, cu sacrificiul curent. Sensul acesta nu 
ar trebui uitat; să amintim numai ca element de mitologie 
balcanică, traco-dacică ş.a.m.d., că pe frontonul templului 
din Atena porcul ca animal este înfăşurat într-o fâşie sfântă, 
pe care o purtau preoţii. Se ştie că a fost o perioadă în evoluţia 
simţirii, gândirii, credinţelor religioase şi a concepţiilor 
despre lume când animalele au devenit sfinte în măsura în 
care omul  le-a folosit şi a început să le adore.
Revin la ideea dacă această dată de pe acel certificat este de 
luat în seamă sau nu. Am avut o discuţie foarte serioasă, foarte 
temeinică, cu domnul Academician Dimitrie Vatamaniuc şi 
am ajuns la concluzia că această dată este susţinută de o 
părere scrisă a lui Eminescu în legătură cu data sa de naştere 
pe un tablou de la Junimea: întrebat, el a răspuns întotdeaua 
că data sa de naştere este 20 decembrie. Şi mai este o 
însemnare a tatălui său că astăzi, s-a născut pruncul Mihai, pe 
un Ceaslov, exact cu această dată. Şi mai sunt nişte elemente 
biografice relatate colegilor, prietenilor din studenţie. Dacă 
un om de o aşa profunzime a gândirii, caracter ireproşabil, 
fără nicio tentă de speculativ, de dublură, de a-şi masca 
biografia, dacă acest om, singur, cu mâna lui şi cu vorba lui, 
a transmis că data naşterii sale este 20 decembrie, noi pe el 
trebuie să-l credem şi acest document descoperit.
M.S.: Chiar dacă exegeţii fac referire la un document de 
la Biserica Uspensia din Botoşani, actuala Catedrală, pe 
care stă scris 15 Ghenarie?
Prof. V.R.: Există şi acest document, luat în considerare la 
vreme de Maiorescu şi alţii. Revin la discuţia de la Sibiu cu 
Dimitrie Vatamaniuc, în sensul că şi practica dovedeşte că 
aşa stau lucrurile. Dau un exemplu: s-au născut în zilele de 
Anul Nou, la Sibiu, vreo trei sau patru copii. Pentru că s-au 
născut între cei doi ani, pentru că se dăduseră zile libere, 
aproape două săptămâni, aceşti copii nu puteau fi gratulaţi, 
prin nişte drepturi, pentru că nu existau.
M.S.: Scriptic, nu existau !
Prof. V.R.: Nu existau birocratic, nu erau înregistraţi. O 
chestiune care aduce puţin a comedie umană. Te-ai născut, 
exişti ca fiinţă, dar, pentru că este sărbătoare, primarul plecat 
nu ştiu unde, tu nu poţi fi înregistrat. Aşa s-a întâmplat şi 
cu Eminescu: fiind zile de sărbătoare, nu a fost înregistrat la 
timpul potrivit. Academicianul Vatamaniuc, cu autoritatea 
sa, a încheiat această discuţie: trebuie să acceptăm oficial 
data de 20 decembrie 1849 ca dată de naştere. Dar, pentru 
că, de multe ori în istoria culturii şi a civilizaţiei, tradiţia are 
putere mare, ea se impune, din cutumă, devine lege, lege 
tipărită, trebuie luată în considerare aceasta. Vocea, în cazul 
de faţă, dorinţa poporului este aceasta: ca Eminescu să fie 
sărbătorit la 15 ianuarie.
Mai e încă ceva: poporul iubeşte, în multe cazuri, simetria. 
Aici, s-a născut o simetrie poetică, nu pornind de la cifre, ci de 
la sens: 15 ianuarie – 15 iunie. Ar fi, pe undeva, un început de 
an nou, după calendarul nou, şi un miez de primăvară, care-
şi dă mâna cu vara, 15 iunie. Sigur că această poezie creată 
în jurul acestui nume care, prin bogăţia sufletului ne-a impus 
şi s-a impus aproape de mit. Deşi unii batjocoresc ideea în 
sine, mitul se naşte din dragoste, din adoraţie, se întemeiază 
când omul şi respectiv mulţimea acceptă valoarea culturală, 
valoarea spirituală.
M.S.: Spuneaţi că important este că s-a născut Eminescu 
şi nu este chiar atât de important când. E frumos spus. 
Dar cu asta alunecăm în poezie. Nu vreau să vă pun în 
dificultate, doar întreb: este moral să fixăm pe un soclu 
nesigur, lunecos, cea mai înaltă statuie, verticală, a 
spiritualităţii noastre, care este Mihai Eminescu?
Prof. V.R.: Ca dată de naştere?
M.S.: Da, ne întemeiem toată construcţia, superbă, pe o 
dată eronată.
Prof. V.R.: Data eronată îşi are explicaţie în epocă şi într-un 
gest pur şi simplu uman. O greşală omenească ce nu trebuie 
să scadă valoarea simbolului, sau, din punctul de vedere al 
altora, să adauge. S-a născut, documentar se poate verifica, 
dar, dacă ne întoarcem la mitologia marii literaturi a lumii, 

în definitiv ce contează când s-a născut Homer? Datele sunt 
foarte nesigure. Contează mitul căruia peste un miliard şi 
jumătate de oameni i se închină: simbol al bunătăţii, al iubirii. 
De asemenea, mitul lui Hristos. Se ştie că există o şcoală 
realistă, şcoală de istorie, care neagă existenţa ca individ 
care a devenit zeu după un anumit arhetip, l-aş numi păgân, 
numai pentru că este de altă religie, nu creştin. Termenul 
păgân este deplasat: este paganus, ţăranul care nu vrea să 
renunţe la credinţa lui, este conservator, cum este ţăranul 
prin definiţie. Atâtea mari personalităţi nu au în biografiile 
lor date fixe, certe. În felul acesta, ne ducem la o aşezare 
pe un fel de muche de cuţit între realitate şi mit. Dar, dacă 
acceptăm că produsul minţii sale este o contribuţie la cultura 
neamului românesc, prin aceasta la cultura lumii şi, prin 
extensie, în mod absolut firesc, logic, decurge aportul său la 
cultura universală, situaţia se schimbă.
M.S.: Şi câte ar mai fi avut de spus/scris „Cel mai chemat 
s-aline din toţi şi cel mai teafăr...”!
Prof. V.R.: Iorga a fost primul care s-a sesizat că Eminescu  a 
fost întrerupt – el zice „împiedicat”, nu „s-a…”, atunci ar fi fost 
bolnav. A fost împiedicat să-şi termine opera. Întrebarea se 
pune, nu la modul retoric, ci la modul concret şi dureros: cine 
şi ce?, când se ştie cine şi ce l-a împiedicat să-şi dezvolte şi 
să – spunea undeva într-o scrisoare, se găseşte în volumul 
9, Scrisori către Veronica: „N-am timp să-mi văd de amintirile 
mele, de viaţa mea, să scriu. Bucuros aş scrie alte atâtea cărţi 
dacă m-ar lăsa aceste mizerii zilnice...” . Legate de elaborarea 
articolelor de fond la „Timpul”, prezenţa zilnică obligatorie 
în Paralament în calitate de purtător de cuvânt al Partidului 
Conservator; deci, o viaţă extraordinar de agitată. Şi-
atuncea, acest om este firesc să-şi pună întrebarea de ce 
nu are el norocul să fie lăsat în pace să-şi vadă numai de 
creaţie, ca marile lui proiecte să nu mai poată fi reproşate 
prin trunchiere, prin acest fragmentarium; marile proiecte 
mitologice, marile poeme, marile proiecte teatrale – piese 
de teatru istorice, de care a fost îndrăgostit. Cum zice: „i s-au 
aprins creierii” la 14 ani. Deci, n-a fost un copil comun, el a 
învăţat istoria pe concret, a trăit, l-a durut. Într-o convorbire 
cu Panu, spune: „Panule, îţi spun ţie, că tu te ocupi cu istoria 
– deşi nu se simpatizau, nu mureau de dragoste, mai ales 
Panu! - , îţi spun ţie că istoria neamului nostru este un lung şir de 
martiri”. Ca nimeni, la niciun alt popor. Şi noi avem dreptul să 
ne cerem în faţa Europei nişte drepturi, fiind cel mai tolerant 
şi mai liberal popor din Europa.
M.S.: Vorbeaţi de nefinalizarea unor mari proiecte ale lui 
Eminescu. Să nu uităm, domnule profesor, că Eminescu a 
trăit doar o jumătate de viaţă.
Prof. V.R.: Da, 40 de ani neîmpliniţi.
M.S.: Iar memoriile se scriu la vârsta senectuţii, creditată 
cu înţelepciune.
Prof. V.R.: În sensul acesta, sigur că da. Fără doar şi poate. 
Dar să stăm cinstit, să judecăm împrejurările politice. Politica 
este cea care a sugrumat dreptul lui de a scrie, libertatea 
lui de a fi om liber. Aceste obligaţii, această „moară de 
palavre”, spunea, prăvălie care era ziarul „Timpul”, unde poţi 
să faci orice, numai ce vrei nu, trebuie să minţi, să prefaci 
adevărul în contra adevărului, pentru el era un chin, o 
tortură sufletească. Dar, în România de-atuncea – spunea tot 
într-o scrisoare către Veronica Micle – nu existau decât două 
profesii: ori te faci avocat (lăsăm preoţia, nu se simţea atras), 
ori te faci amploiat.
M.S.: A fost şi amploiat: revizor şcolar.
Prof. V.R.: Dar el nu şi-a dorit altceva. Aicea este cheia refuzului 
lui faţă de Maiorescu, ce înseamnă înalta lui conştiinţă. Ce 
înseamnă a fi profesor universitar: să stăpâneşti filosofia 
lumii, să fii creator. Şi-atunci, el s-a retras în această idee: 
nu vreau altceva nimic decât să fiu lăsat în pace între patru 
pereţi de cărţi – de fapt, între trei pereţi de cărţi şi unul de 
lumină – şi să scriu. Şi-atunci, s-ar fi împlinit cu adevărat 
această etichetă, această formulă aproape magică – pentru 
ca o dorinţă să aibă o anumită magie în conţinut, a lui Iorga şi 
a lui Noica, de „om complet” – ar fi avut acoperire în conţinut. 
Aşa, are numai în speranţă.
M.S.: Finalmente, gazetarul l-a ucis pe poet, am putea 
spune, metaforic.
Prof. V.R.: Asta am afirmat.
M.S.: Dar am fi fost mult mai săraci în Eminescu dacă nu ar 
fi existat şi gazetarul omonim!
Prof. V.R.: Aţi pus bine problema. Iată, Z. Ornea, Z. N. Pop şi 
alţii vin să ne convingă că Eminescu-gazetarul a fost salvat 
de poet. Eu, cunoscător efectiv al operei sale, pot depune 

mărturie că fiecare aceşti oameni – poetul, dacă luăm ca 
entitate fizică sau ideatică, gazetarul, aş zice prozatorul – 
au o existenţă de sine stătătoare. Toate aceste dimensiuni 
sufleteşti creatoare se complinesc pentru că purced din  
aceeaşi fiinţă. Cum purced razele din soare. Nu putem să-l 
decădem – spunea pe undeva Noica, Eminescu nu poate 
fi destituit, acesta-i cuvântul folosit - din postura de om 
universal. Nu poate fi scos din universalitate, oricine l-ar 
critica sau l-ar denigra. Academicianul Vatamaniuc spunea, 
râzând, cu un fel de milă pentru cei care dau cu capul în zid, 
neapărat vor să facă pe toreadorii, că lui Eminescu îi este 
indiferent că îl lăudăm sau îl denigrăm. Şi-aşa este. Nu el are 
nevoie de noi, oricât s-ar spune că  memoria şi uitarea sunt 
cele două lumi care vor să se încalece, ca Yang şi Yng, în sensul 
că uitarea este mai puternică decât mormântul, mormântul 
existent. În momentul în care mormântul din sufletul nostru 
a acoperit numele cuiva, s-a terminat cu existenţa aceluia.
Eminescu şi toate marile spirite ale lumii trăiesc din ge-
neraţii; or, la baza acestor trăiri spirituale stă dragostea, stă 
înţelegerea, convingerea că avem pe cineva din care trăim 
şi care trăieşte pentru noi. Aproape un raport credincios, 
o zeitate sau divinitate. Dacă îl ridicăm la cea mai înaltă 
treaptă de osana, de slavă, Eminescu este, într-adevăr, un 
spirit tutelar, dar el există acolo Sus, ca Luceafăr, simbol ca 
lumină cosmică pentru noi românii, pentru toată cultura 
lumii, numai prin dragostea noastră cultivată; cultivată la 
modul conştient. Nu-l adulăm pentru că suntem tâmpiţi – nu 
vedem, nu înţelegem - , ci-l adulăm pentru că îl iubim. Îl iubim 
atât de mult, că nu ştim să mai vorbim dincolo de iubire, nu 
putem trece dincolo de iubire. Ca şi cum ai vrea să spui că 
dincolo de lumină ce-i; e contrariul luminii, întunericul. Mai 
ceva ca lumină din lumină nu există pentru exprimarea  
respectului şi a convingerii că avem în inima, în sufletul, în 
gândirea noastră, un creator căruia trebuie, realmente, să ne 
închinăm. Ne închinăm cu conştiinţa de sine a fiecăruia. Aşa 
cum spunea el că fiecare din noi ca fiinţă, univers întreg, deci, 
o sumă de forţe ale naţiunii, de energii, se întrupează în noi 
şi îşi pun semne de întrebare. După cum, la definiţia ce este 
poporul, ce este naţiunea: este o sumă de indivizi. Dar suma 
aceasta poate fi redusă, ca un şir de cifre, într-o cifră, într-
un simbol. Eminescu rămâne, se adaugă în mitologia lumii 
alături de cruce; nu pomenim celelalte simboluri – cârligul, 
steaua ş.a. Luat din Shiva – zvastica. Or, crucea, deşi nu 
aparţine creştinismului, a fost nu confiscată, că e prea dur...
M.S.: Preluată.
Prof. V.R.: Aş zice înnobilată spiritual, îmbogăţită, ca şi uraniul 
îmbogăţit, cu sensuri noi. Dacă crucea reprezintă pentru o 
mare parte din omenire lucrul acesta, se-nţelege că şi ceea ce 
gândeşte, spune Eminescu, ideea de Luceafăr, nu face altceva 
decât să ne ducă pe plan universal la o anumită paralelă, 
platforma de lansare a gândirii universale, a cosmicizării 
operei sale. În sensul acesta trebuie gândit Eminescu. 
Pentru că suntem realişti, dar avem în noi, biologic, setea de 
credinţă, setea de Dincolo, setea de macrocosmos., de care 
şi el a suferit toată viaţa; cum spunea Noica: „acest om a fost 
bolnav de neputinţa de a şti totul şi de dorinţa de a şti totul”. 
Dovadă şi drumul iniţiatic la Blaj, după ce consumase cultural 
prin citirea bibliotecii lui Aron Pumnul de la Cernăuţi şi cea a 
familiei, unde existau cărţi foarte serioase, cu ochii mei le-am 
văzut (Istoria lui Şincai ş.a.). El îşi depăşeşte toţi colegii, mari-
mici. În calitate de copil de român, ştia cea mai de seamă şi 
mai autentică istorie românească de la marile spirite. Noi 
nu suntem nicidecum tributari prostiei dacă îl adulăm. Nu 
trebuie să cădem nici în cealaltă extremă. Cartea mea a fost 
scrisă ca ripostă la ticăloşiile din „Dilema”. Nu ai voie dacă nu 
eşti de acord cu mine sau eu cu dumneata, printr-o anumită 
trăsătură de caracter, nu ai voie să împroşti cu noroi calităţile 
care le am. Nu ai voie să confunzi o buleandră de pe mine, 
indiferent cum aş arăta eu, cu mintea mea. S-a întâmplat un 
lucru extraordinar în Anglia: o gospodină a pierdut un inel 
din aur cu o piatră scumpă. Piatra valora mai mult decât 
inelul. Şi, în graba ei, i-a alunecat inelul în gunoiul menajer. 
Gunoiul cântărit avea o tonă. Sunt 1000 de kilograme de 
gunoi menajer şi în ultimul kilogram s-a găsit aur cu piatră 
scumpă. Aceasta este opera lui Eminescu. Şi nimeni nu are 
voie să-l denigreze, din niciun punct de vedere. Suspect, 
există cineva care îşi planifică aceste răutăţi, acest venin, cu 
care, din când în când, împroaşcă; tocmai când noi vrem să 
ne simţim mai bine, vine un nimea-n drum  şi aruncă asupra 
întregului popor o batjocură uriaşă, stropind, murdărind 
simbolul său. Este exact acelaşi lucru cu pângărirea 
simbolului creştinismului de către un nemernic. 

 (Continuarea în pag. 7)

„ Eminescu nu poate fi scos din universalitate, 
oricine l-ar critica sau l-ar denigra”

Interviu cu un eminescolog

Profesor, ziarist, poet, analist, prozator, critic literar, sălăjeanul „migrat” şi înrădăcinat la Sibiu, om de spirit şi om de caracter, prof. Vasile Rusu a studiat sute de ore  
documente, ştergând colbul de pe „cronice bătrâne” în Arhivele Naţionale. S-a apropiat de filosofi precum Noica şi Kant, şi i-a apropiat, dar toate drumurile Domniei Sale 
duceau spre Eminescu. Marea sa energie a consacrat-o, cu dragoste şi devotament, inegalabilului Eminescu. „Eminescolog în tot sângele lui”, după sintagma inspirată, 
cea mai potrivită exegetului, în care îi fixează dascălul universitar Sever Purcia căutarea şi fapta românului din România, nu doar din Sălaj sau Sibiu. „Eminescu – 
dragostea noastră” (2000),„Eminescu – poetul suferinţei” (2001), „Eminescu şi detronarea lui Cuza” (2004), „Eminescu – Adevărul Ucide” (2007) – redăm patru 
dintre titlurile de pe o listă obligatorie pentru cel ce intenţionează să cunoască – sine ira et studio – adevăruri circumscise existenţei reale şi creaţiei geniului nostru tutelar, 
fără a-i afecta „nici umbra, nici florile de tei”, conform îndemnului arghezian. 
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Inițiere în arta războiului

Tu-mi spui
Că  doar se filmează.
Eu trec prin  jar și prin apă 
Și iadul se întinde
Cât să-mi cuprindă călcâiul.
Sunt vulnerabilă dar nu-ți mulțumesc
Pentru curajul 
Ce vine urlând ca un câine
Până la mine în poartă.
Acum s-a oprit până și soarele
Din rotația anuală.
Se aude numai motorul jucăriei stricate, 
Și... apoi,
Trapa,
Se simte cum cade
Peste rafturile cu pâslari noi nouți.
,,Siberia este doar o stare de spirit,,
Îmi spui,
Suflându-mi abur fierbinte
În pumnii care lovesc,
Sparg 
Nuca imaginară.
Pe front,
Primul pifan a căzut cu totul și cu totul
Nepăsător.

Roşu tizian

Am construit o lume  neîncăpătoare
Pentru oamenii singuri. 
Am luat mortarul cu lingurița 
Și spuma varului s-a ridicat
În dantelă înșelătoare.
La ce îmi mai folosește autorizația și
Planul arhitectului, 
Când nimic nu se înmulțește,
Totul se împarte inegal
În ecuația dată?!
În calendarul cu sfinții moderni,
Huruie vântul și pagini de istorie 
Se albăstresc de furie latentă.
După mine potopul!
Eu stau la căldură de vatră
Și  minunile nenăscute îngheață 

În fereastră.
Beau și mi-e bine.
Fac piruete, și mă avânt tot mai sus
Pe buza paharului cu vin de cucută.
Păianjenul meu are burta plină
De roșu tizian.
Este doar un crepuscul pe plaja
Unde târâtoarele lasă sidef
Pe trupul  a două păpuși
Legate în sfori 
Laolaltă.

Din instinct

Doar privesc
Cum creștea haotic
Rozmarinul 
În fereastra
Unei mănăstiri fără nume.
Liniștea care fi-va sa fie
Îmi umblă desculță prin sânge.
Călugărițele orbesc
Peste ghergehfuri
Cu horbote  neterminate...
Se coase după ac cu aur și  cu diamnate.
Haina ta va fi minunată,
Doamne!
Nu  e nevoie decât de o cămașă.
Albă și fără tighele,
În seara care se alege 
După cântecul viorii primordiale.
Din instint 
Aduc prinos de bani și putere
La rădăcina crucii Tale
Și câinii sfârtecă lanțul,
Mușcă străinul
Ce stă pe prag
Cu umbra deșirată
Ca un fular cumpărat din piața-de-purici.

Jocul cu umbrela

Cad din cer 
Prepelițe burdușite cu alice pătrate.
În viața mea plouă vânătoreşte 
Şi lăzile de zestre sunt pline cu șoareci.
Se așteaptă o nouă recoltă de sânge proaspăt
În eprubetele laboratoarelor din lumea întreagă.

Scapă cine mai poate
Din jocul cu umbrela care nu ne mai ajunge
Nici cât să acoperim cu ea
Fereastra odăii în care 
Se va naște speranța.
Nu, nu presar sare pe rană dinainte oglinzii
Doar pentru că azi este zi de paradă.
Un cercel verde clincăne la 
Urechea  cea surdă,
Clopotul nu mai are limbă
Și vorbesc pe muțește frânghiile în care
Atârnă falnicii zmeii de hârtie.
Din fericire,
Am învățat cum se face târâș-ul
De câine
Care vrea să intre
Pe sub pielea stăpânului.

Cu halatul descheiat în nasturi,
Pe șoseaua din oase,
Trece moartea 
Cu armata salvării .
Din tei,
Cade polenul ca o pucioasă.

Pe Drumul Damascului

De ce 
Mă prigonești?
Nu eu am  furat din  grădina
Edenului.
Nu am dăruit
Lumina în care
Nebunii scaldă
Paraliticii zilei...
Doar m-am ridicat,
Am plecat de capul meu
Din locul cu verdeață.
Sintetic este până și gazonul 
Cimitirului de animale.
Eu defilez în armura-mi strălucitoare
Pe sub becurile de o mie de wați.
Plouă dinspre nisipuri spre ceruri.
Nimic nu mă miră!
În așteptarea caravanei de pe
Drumul Damascului,
Citesc despre oamni si case fără de număr
Ce plutesc în baloane colorate
Prin aer.

Melania CUC

(Urmare din pag. 6 )

În dragostea pentru Eminescu trebuie să fim cu măsură. În 
denigrare, în critică, să fim cu măsură. Putem să spunem, dar 
cuviincios, aşa cum era el. El nu şi-a murdărit condeiul, nu şi-a 
coborât condeiul să denigreze, el a fost critic aspru faţă de 
cei care, mă rog, meritau să fie aspru, dar n-a fost decăzut din 
bună-cuviinţă. Bun, şi-acum, cu asta am încheiat, rotunjind: 
gazetarul Eminescu a fost un om de cultură superioară. 
Toate articolele lui au fost temeinic pregătite; n-a fost un 
superficial, nu s-a aşezat la masa de scris „pe inima goală”.
M.S.: Bine documentat, cum pretinde deontologia 
profesiei.
Prof. V.R.: Sigur, a ingurgitat – ca să folosesc un termen 
alimentar – toată documentaţia necesară. Dacă era articol 
pe teme economice, studia tratate de economie, de finanţe. 
Dacă era istorie, consulta pe marii istorici. Deci, Eminescu a 
fost şi este un model de seriozitate.
M.S.: Domnule profesor, pentru că aţi făcut trimitere 
spre cruce, ştiu că, în demersurile Domniei Voastre 
trainice, de durată, aţi aboradat şi contextul ieşirii 
premature din scenă, în plină putere şi maturitate a 
gândirii şi creaţiei, a lui Mihai Eminescu. V-aş ruga să 
sintetizaţi şi să argumentaţi; argumente de ordin politic, 
social, economic, ba chiar intim (apropo de conflictul cu 
Maiorescu generat de relaţia cu cumnata criticului, Mite 
Kremitz), definind un veritabil probatoriu.
Prof. V.R.: Ca adolescent, am rămas tulburat la prima lectură 
despre biografia lui Mihai Eminescu. Că a murit bolnav şi mai 
ales nebun. Am pus mâna pe dicţionar să înţeleg exact ce 
înseamnă cuvântul „nebun”, neputându-l înţelege, în sensul 
că nu am văzut; am văzut cum se comportă oamenii în faţa 
mortului, un om care se îmbolnăveşte de stomac ş.a. De ce 
pornesc de la această convingere, de la această imagine? 
Pentru că fiecare ar trebui să pornim de aici: dom’le, ce se 
întâmplă, de ce neapărat să etichetăm pe cineva – foarte 
uşor, dealtfel – pentru o neînţelegere, pentru nimica toată, 
drept nebun. O mică paranteză: nu mă înţeleg cu dumneata 

pentru un fleac şi spun: „Cu ăsta nu te poţi înţelege, că-i 
nebun!” Or, cuvântul nebun la adresa lui Eminescu a apărut 
în presă, folosit de adversarii săi exact în momentul în care 
gazetarul Eminescu, foarte lucid, foarte documentat, foarte 
pe poziţie realistă, n-a acceptat falsul din argumentaţia 
celorlalţi, a adversarilor. Şi-atuncea, s-a folosit în procedură 
populară cuvântul acesta, zvârlit inconştient. După ce 
s-a întâmplat îmbolnăvirea lui, îmbolnăvire intenţionată, 
planificată, s-a revenit la cuvântul cutare şi cutare aruncate lui 
Eminescu într-o discuţie oarecare. Iată, vă dau un exemplu: 
studenţii se adună la o discuţie istorică. Eminescu are pe 
cap căciula. La un moment dat, se înfierbântează spiritele şi 
Eminescu îşi dă seama că are de a face cu un om ignorant, 
dar pătimaş. Zice: „Din momentul acesta, ia vorbeşte căciulii 
mele!” şi îşi trânteşte căciula de pământ. Sigur că cineva din 
anturaj a reacţionat. Zice: „Ăştia, amândoi îs nebuni!”. Exact în 
sensul amintit; cu câtă uşurinţă ne calificăm! Descalificându-
ne, de fapt, mental sau ca sănătate.
Lăsând la o parte acest joc de cuvinte, obişnuit pentru 
anumite situaţii, în cazul lui Eminescu, mă duc până la ultima 
afirmaţie, ultima discuţie, tot cu cea mai mare personalitate, 
foarte documentată, foarte serioasă, care şi-a închinat o viaţă 
lui Eminescu - academicianul Vatamaniuc. În propria mea 
casă, la Sibiu, cu ocazia unui festival eminescian, punând în 
discuţie exact acest aspect, zice: „Am stat şi am gândit dacă 
acest cuvânt îşi are motivaţia. Cuvântul în sine nu se motivează 
în cazul lui Eminescu”. Aceeaşi părere o susţinea şi la lansarea 
cărţii: „Este vremea să luăm de pe  numele lui Eminescu acest 
blestem care se numeşte nebunie!”. Am încheiat citatul, din 
memorie. Deci, în această situaţie, cuvântul nebun, care se 
exprimă uşor în viaţa de toate zilele, a căpătat putere de 
descalificare, de pată pe geniul eminescian, atuncea când el 
nu se mai poate înţelege, nu cu adversarii politici, cu care 
lupta zi de zi în numele Partidului Conservator, pe care îl 
reprezenta, ci chiar cu ai săi. Exact în momentul când, cinstit, 
drept, corect cu sine, vertical ca poziţie morală, a lăudat într-
un articol publicat în ziarul conservator „Timpul” pe liberali 
că au făcut un lucru bun pentru ţară. În cazul acesta, nu 

mai au adversarii posibilitatea să-l împroaşte pe Eminescu 
cu cuvântul „nebun”; îl laudă, iar conducerea Partidului 
Conservator îl declară nebun. Iată o situaţie paradoxală: cu 
acest cuvânt, în epocă, chiar şi astăzi, se joacă lumea. În cazul 
lui Eminescu, nu poate fi vorba de nebunie. Zicea domnul 
Vatamaniuc: „Absolut toate scrisorile lui, tot ce a creat până în 
ultimii ani de viaţă – deci, şi cei cinci ca boală – Eminescu a fost 
lucid”. Numai că, în momentul în care era lucid, era agăţat, 
cum scria la un ziar care nu era pe placul conservatorilor 
(„Fântâna Blanduziei”, de pildă), deşi era plecat dintre ei (în 
1884, februarie-martie, „Timpul” dispare, se contopeşte cu 
alte gazete). Problema se pune aşa: dacă acest om a scris cu 
luciditate gândurile sale, le-a aşternut pe hârtie – am făcut 
studii de grafologie şi am observat că, în momentul în care 
Eminescu a semnat, pus în situaţia penibilă, iarăşi rezultat de 
conspiraţie ticăloasă, în calitate de cercetat penal, să zic aşa, 
pentru nişte bunuri închipuite furate – semnătura lui,  aceea 
plină de fantezie, de frumuseţie, de poezie, de încredere, 
de om care stăpâneşte viaţa, a dispărut. Toate acele volute 
extraordinare au dispărut şi Eminescu semnează ca un 
condamnat la moarte; abia poate să ducă litera până la 
capăt. Eu îndemn pe toţi cei specializaţi, profesionalizaţi, 
sau chiar amatori, dar să fie cinstiţi, să studieze cu mare 
seriozitate scrisul lui Eminescu. Dar să aibă o pregătire 
psihologică profundă. Deci, îndemn pe cercetător să 
încerce o nouă viziune asupra scrisului eminescian şi a 
tuturor documentelor legate de el. O viziune psihologică, 
să încercăm să pătrundem în sufletul lui Eminescu, în 
gândirea lui. Şi-atunci, îi vom urmări scrisul. Dacă scrisul 
este limpede şi poate fi interpretet de specialist – grafologi, 
psihologi, medici – că acest scris este linear, corect aşezat în 
pagină (pentru că scrisul este amprentă, ne divulgă starea 
sentimentală, starea ideilor, a gândurilor – mă rog – armonia 
corpului, puterea lui, energia în sine), vom avea o cercetare 
ştiinţifică. E adevărat că psihologia este o ştiinţă gingaşă, 
dar, dacă vom proceda aşa, îl vom înţelege pe Eminescu 
nu împotriva adversarului, ci chiar împotriva lui, pentru că 
nimeni nu se poate ascunde de el în el. 

„ Eminescu nu poate fi scos din universalitate..."



SEMNAL
nr. 1 (58) / ianuarie 2015 |
8

Autorii îşi asumă exclusiv responsabilitatea pentru originalitatea articolelor, dar şi pentru opiniile exprimate.

Publicaţie lunară de cultură. 
Apare la Târgu-Mureş sub egida 
onorifică a Asociaţiei Scriitorilor. 

ISSN: 2067 - 5240

EDITOR: PFA GIURGEA ADRIAN ARMAND - Editura LitArt
Parteneri editoriali: Societatea Scriitorilor, Editorilor şi Tipografilor Mureşeni şi www.cultura.inmures.ro

Colegiul onorific: Cornel MORARU, Al. CISTELECAN, Iulian BOLDEA, Eugeniu NISTOR, Zeno GHIŢULESCU
Redactor-şef: Adrian A. GIURGEA

Redactori-colaboratori: Mana BUCUR, Cora FODOR, Dumitru-Mircea BUDA, Mediana STAN, Mihai SUCIU, 
Laurenţiu BLAGA, Cornelia TOŞA , Angela MĂGHERUŞAN-PRECUP, Rudy MOCA, Ioan GĂBUDEAN, Nelu MĂRGINEAN 

Tipărit la S. C. Palatino Tipografie SRL

Tiraj: 1000 de exemplare

Adresa de corespondenţă: Târgu-Mureş, str. George Enescu nr. 2. E-mail: redactia@litart.ro
Conţinutul editorial al revistei poate fi găsit şi pe internet la adresa www.litart.ro

Prin Poveştile lui Buna Anica (şi alte câteva proze 
scurte) Nelu Mărginean „atacă” literatura pe calea 
tradiţionalistă. Asaltul lui este intuitiv, ivit dintr-un impuls 
de povestaş ingenuu, ce (s-)a dospit îndelungat până când 
să treacă limita virtualităţii şi să devină, iată, manifest, 
concret. O dovadă clară în acest sens este faptul că pe au-
tor nu-l leagă de tradiţionalismul românesc, la fel ca de 
creaţia literară însăşi, tentaţii metadiscursive, laborioase 
discerneri ideologice sau doctrinare pitite – cum altfel? – 
în subtilele nuanţe ce configurează o formulă estetică, ci 
tocmai legi din codul lirismului, şi anume nostalgia vremu-
rilor şi poveştilor copilăriei, când s-a născut iubirea aceea 
inefabilă pentru Buna Anica şi pentru rostirile ei: „Oare de 
ce în braţele Bunii Anica era aşa de bine? Oare de ce sânul 
ei mirosea întotdeauna a busuioc şi a gutuie coaptă? Oare 
cum făcea de avea întotdeauna la ea o nucă, un măr, un 
pumn de seminţe de bostan prăjite? Şi ea niciodată nu 
mânca din ele... Totdeauna ni le dădea nouă. Şi oare cum se 
făcea că deîndată ce-mi aşezam capul în poala ei, pe dată 
şi adormeam?” 

Scrisul lui Nelu e deci o declaraţie de iubire, nu un 
manifest ideologic; altfel spus, miza prozelor din volumul 
de faţă nu e polemica estetică, combustia vreunei porniri 
revoluţionare în artă, ci manifestarea eruptivă a iubirii, 
coroborată deopotrivă exprimării fascinaţiei de a reme-
mora vremuri apuse şi unui impuls meditativ pe care le 
fenomenalizează o traumă: cea a asistării neputincioase la 

trecerea treptată în amintire a Bunii Anica. Nu miră atunci 
că tâlcurile micilor structuri epice readuse în conştient din 
ungherele cele mai tainice ale memoriei sunt mereu tre-
cute în plan secundar, pentru a lăsa locul omagierii poves-
titoarei care fusese cândva Buna Anica. Am putea însă 
constata că omagiul adus ei e în acelaşi timp unul dedicat 
scrisului, literaturii, singurei posibilităţi de a face inefabilul 
să pară mai mic.

Prin prozele sale Nelu Mărginean se simte con-
substanţial Bunii Anica. Redând  imaginea ei spirituală 
(întrucât portretul fizic e redus la ochii săi de un albastru 
misterios), printr-un mixaj între vorbele ei de demult şi ale 
naratorului, se trece mereu dintr-un timp în altul. De fapt, 
dintr-o lume în alta, întrucât reînviind lumea copilăriei sale 
naratorul ar vrea s-o resusciteze pe cea păstrată doar în 
amintirea Bunii Anica. Sub comanda acestei datorii recu-
peratoare scrie Nelu, după cum transpare într-un fragment: 
„Cu ochii minţii arunc o privire-n urmă... Buna Anica e tot 
acolo unde am ştiut-o... trebăluind prin ogradă, înşforând 
tăbac, nevedind la războiu’ de ţesut, torcând din caierul de 
lână moale şi albă... Şi simt aievea-n nări mirosul de bu-
suioc, de gutuie coaptă, de pâine caldă şi aburindă, abia 
scoasă din cuptor... Ce dor mi-e de Buna Anica!”

În paginile de faţă e redată de asemeni perspectiva Bunii 
asupra vremurilor pe care le-a trăit şi odată cu ea crâmpeie 
dintr-un fond spiritual, cel al satului din Câmpia Transilvaniei, 
marcat de evenimentele istorice prin care a trecut. Războiul, 

cu schimbările lui dramatice de situaţie, legionarismul, 
foametea sau instaurarea comunismului sunt teme regăsite 
în amintirile Bunii Anica, abordându-le mereu cu încredere 
în faptul că toate în lume fac parte dintr-un plan transcen-
dent, omului rămânându-i, în bună viziune mioritică, să-şi 
asume destinul, să-l accepte aşa cum este.

În cele paisprezece „Alte proze scurte” ce încheie volu-
mul de faţă Nelu Mărginean trece la un aer meditativ, 
tentaţia filosofică rămânând însă însoţită permanent de 
accente lirice. Epicul e prezent mai mult ca evanescenţă, 
aspectul poematic căpătând un plus de pregnanţă. Unor 
note mistice le sunt suprapuse recurent în aceste cro-
chiuri scripturale reverii erotice, onirice sau chiar scintilaţii 
suprarealiste. Am putea spune că scrisul lui Nelu e tocmai 
transcrierea unor reverii, toate acestea conduse din umbră 
– repet – de dragostea faţă de Buna Anica şi de intuiţia că 
rostirea literară e singura care poate da o formă cât de cât 
inteligibilă unui mesaj care vine de unde şi cum încă nu se 
poate şti.

Prefaţă la "Poveştile lui Buna Anica 
(şi alte câteva proze scurte)"

de Călin CRĂCIUN

Joi, 22 ianuarie 2015, în prezenţa a peste 100 de cititori, la Cinematograful ARTA din Târgu-Mureş, a 
avut loc lansarea volumului de poveşti semnat de Nelu Mărginean, "Poveştile lui Buna Anica (şi alte câteva 
proze scurte)" apărut la Editura LitArt. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Universitatea Cultural-
Ştiinţifică Târgu-Mureş, iar onorurile critice au fost făcute de Călin Crăciun, redactor al revistei VATRA, tex-
tul semnat de domnia sa în volum redându-l mai jos pentru a pătrunde mai uşor tâlcul poveştilor de pe 
câmpia mureşeană publicate în foileton, număr de număr, de revista LitArt.

Volumul Ioan Chereji. Crâmpeie 
de cultură transilvană, realizat de 
dr. Virgil Pană, așa după cum singur 
recunoaște în cuvântul de început, 
nu este doar o simplă ediţie în-
grijită, dar nici o carte propriu-zisă 
de autor, de interpretare critică a 
operei reputatului om de teatru 
Ioan Chereji. Însă pasiunea cu care 
este scrisă, acribia investigativă 
și documentară, exactitatea 
informaţiilor și interpretarea 
lor în „rotundul” unor capitole 
bine definite – toate acestea 
sugerează că rezultatul final al 
acestui demers știinţific este o 
monografie completă şi complexă. 
Complexă, mai ales prin bogăţia 
de date biografice și bibliografice 
care, iniţial, pornesc dintr-un 
centru investigativ („nuclear”), 
cuprinzând, apoi, în ansamblul 
evantaiului lor analitic, o mare 
diversitate de detalii colaterale, 
dar legate, prin aspectele și semni-
ficaţiile lor culturale, de tema 

abordată.
Astfel, în primul capitol, este 

surprins și stabilit profilul cultural al 
personalităţii pe care este focalizat 
interesul cercetării: profesorul uni-
versitar Ioan Chereji, teatrolog 
ardelean de prestigiu, dar și poet, 
fiind evidenţiate principalele „trep-
te” sub aspectul evoluţiei sale 
spirituale (literare și pedagogice).

În cel de-al doilea capitol, este 
evidenţiată activitatea poetului 
Ioan Cherejan (pseudonimul literar 
a lui Ioan Chereji), debutul revuistic 
și colaborarea acestuia la unele 
publicaţii culturale interbelice 
(„Universul literar”, din București, 
„Tribuna Ardealului” și „Viaţa 
ilustrată” din Cluj, „Săptămâna”, 
din Bistriţa etc.), prezenţa sa cu un 
ciclu de poezii în antologia Versuri 
din Transilvania nordică (1941) și, 
apoi, debutul editorial cu volumul 
Plecare în cântec (Cluj, 1943).

Capitolul al treilea al mo-
nografiei, cel mai extins, este 

consacrat teatrologului Ioan 
Chereji, fiind reproduse și co-
mentate unele fragmente din 
cursurile profesorului, toate axate 
pe aspecte condensate de istorie 
a teatrului, a ideilor teatrale, a re-
pertoriului teatral etc., precum: 
apariţia teatrului maghiar în 
Transilvania; teatrul maghiar din 
cele mai mari orașe ale Ardealului – 
Cluj, Oradea, Arad, Timișoara, Satu 
Mare și Târgu-Mureș; începuturile 
teatrului în limba română în judeţul 
Mureș și progresele înregistrate de 
teatrul târgumureșean după cel 
de-al doilea război mondial. 

În sfârșit, capitolul al patrulea 
este dedicat școlii târgumureșene 
de teatru, fiind abordate probleme 
legate de: istoria învăţământului 
teatral din România; istoria învă-
ţământului de teatru maghiar; 
Institutul de artă teatrală din Cluj; 
câteva pagini bine documentate 
fiind consacrate Institutului de tea-
tru „Szentgyörgyi István” din Târgu-

Mureș.
În cele aproape 200 de pagini 

de anexe sunt reproduse copii ale 
unor documente relevante ale 
prestigioasei personalităţi cul-
turale care a fost prof. univ. dr. 
Ioan Chereji (diplome de studii, 
un memoriu de activitate, notiţe 
de lucru etc.), dar și câteva pagini 
cu poeziile publicate de acesta în 
tinereţe. 

Un rezumat al lucrării (tradus și 
în limba franceză) și un album foto 
întregesc, prin „puterea” imaginilor, 
profunzimea spirituală și profilul 
unei vieţi exemplare consacrate 
teatrului românesc și maghiar din 
Transilvania.

În final, ne mai rămâne să 
constatăm că lucrarea realizată 
de dr. Virgil Pană reprezintă un 
gest nobil, de recunoaștere a 
unei autentice valori spirituale 
și de repunere a acesteia în 
circuitul nostru cultural. Iar, pe de 
altă parte, structura axiologică 

solidă a monografiei Ioan Chereji. 
Crâmpeie de cultură transilvană 
(Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 
2014, realizată cu sprijinul 
Muzeului Judeţean Mureș) 
rezidă și din demersul analitic și 
interpretativ, pe care cercetătorul 
îl adoptă și îl menţine constant, 
de la începutul și până la sfârșitul 
lucrării consacrate personalităţii 
poetului și teatrologului Ioan 
Chereji, rezultatul fiind o carte 
care a meritat cu prisosinţă să vadă 
lumina tiparului.

Monografia Ioan Chereji
de Eugeniu NISTOR


