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Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede,
prea devreme - ca să aveţi la ce visa.
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Călin CRĂCIUN

Carla’s dreams
P.O.H.U.I.

Carla’s dreams e un caz cât se poate de interesant în
peisajul muzical actual. Trupa a apărut parcă din neant, fiind
total necunoscută publicului românesc în momentul în care
a ieșit la rampă cu piesa P.O.H.U.I., alături de Inna.
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POEZII DE
Flavius Cătălin GIURGEA
Iulia RÎPAN
Luca CIPOLLA
Ioan GIURGEA-JĂRĂȘTEANU

Exilul - iniţiere şi jertfă
Iulian BOLDEA
Regăsirea reliefului identitar este, am putea spune, cheia
de boltă a lirismului lui Vintilă Horia, poet ce mărturisea că
îşi scrie creaţiile lirice în limba română, „limba poeziei”, cum o
numeşte, „cu gând de a nu mă pierde”.
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poezie și cafea în atelierul lunii mai
Adrian RENTEA
Ediţia de marţi, 31 Mai, a cincea
la număr, ar fi trebuit să fie ultima
înainte ca Cenaclul LitArt să intre
în vacanţa de vară; însă aşa cum
a mărturisit în deschidere poetul
Adrian A. Giurgea, amfitrionul
cenaclului, datorită interesului
manifestat de participanţi, s-a
hotărât ca şi în luna iunie să fie o
întâlnire a cenaclului.
Seara ultimei zile de mai a
fost deschisă de o debutantă, Iulia
Rîpan, studentă la facultatea de
medicină, care, vizibil marcată
de tracul debutului, s-a prezentat
în faţa publicului cu trei poezii
(Reculegere; Degradare; Cadre).
Călin Crăciun, primul care a avut
misiunea de a diseca creaţiile
Iuliei Rîpan, a mărturisit că îi este
greu să-şi exprime o părere, să dea
un verdict, îndemnând poeta să
strângă suficient material pentru

la faza regretului, a continuat
criticul, asemănându-l pe autor
cu Arghezi, cel care încerca să fie
cât mai cerebral, să controleze
poemul, dar care „printre slovele
făurite mai strecura şi câte una
de foc”. În asentimentul său a fost
şi al doilea critic, C-tin Nicuşan,
care a opinat că o poezie valoroasă
trebuie să dezvăluie noi sensuri la
fiecare citire, iar poezia domnului
Kocsiş este una constantă valoric,
o poezie străbătută de paseism şi
nostalgie, veridică şi autentică;
unul dintre marile merite ale
autorului fiind acela că aduce
nuanţe de la poeţii maghiari care
reflectă spiritul ardelean.
Încadrat doar de poeţi, şi-a
făcut loc şi un prozator, Cristian
Radu Georgescu, care a mărturisit
în introducere că „deşi vine din
mediul politic, nu se află aici în

un volum şi să revină în cadrul
cenaclului. Totuşi i-a atras atenţia
primul poem care tinde spre
poezia metaforică, stilul poemelor
fiind un amestec între poezia
clasică şi cea contemporană . Dl.
Constantin Nicuşan a apreciat
discursul liric destul de consistent
semantic, o bună frazare a
versului, îndemnând-o şi el pe
autoare să revină.
Următorul a luat cuvântul
dl. Kocsis Francisko, o figură
marcantă a scenei lirice târgumureşene, care a onorat cenaclul
cu prezenţa sa. Acesta, pe lângă
o serie de nouă poezii, a citit şi
câteva traduceri personale din
Tagore. „Cel mai important poet
care-şi duce zilele în Târgu-Mureş,
şi n-aş exagera dacă aş extinde
spaţiul” asta a fost descrierea
făcută domnului Kocsiş de Călin
Crăciun, care a mărturisit că, deşi
este familiarizat cu opera poetului,
de fiecare dată când citeşte poemele domniei sale i se par noi. O
poezie de maximă profunzime,
care contaminează cititorul cu
o stare de melancolie trecută

campanie electorală”. A urmat apoi
o descriere destul de amănunţită
a romanului a cărui autor este
împreună cu Dan C-tin Ionescu,
roman intitulat „Jocul regelui”,
autorii fiind nişte împătimiţi ai
jocului de şah. Fragmentele citite
însă i-au pus în încurcătură pe
ambii critici datorită contrastului
dintre ele şi descrierea făcută
cărţii, dl. Nicuşan reproşând lipsa
unei tensiuni care să ne conducă
prin text, o scriitură ce se apropie
de eseu.
Ultimii cititori din această
a cincea seară de atelier de
literatură, au fost două prezenţe
constante ale cenaclului, Magda
Han şi Nelu Mărginean. Aşa
cum ne-a obişnuit, Magda Han
s-a prezentat în faţa noastră cu
câteva poezii (Deziluzie; Şşşt;
Înainte de asfinţit; Culorile; S.O.S.)
apreciate de critici. Asta deşi poeta
s-a temut în mod deosebit pentru
poemul „Culorile” poem în rimă;
„rima nefiind pe placul criticilor”,
după cum susținea chiar ea. Cei
doi critici au ţinut să o contrazică.
„Rima e un lux” a opinat Nicuşan,

iar Călin Crăciun a remarcat şi
cel de al doilea poem citit, Şşşt,
care vorbeşte despre curgerea
timpului; apreciind exprimarea,
forţa poeziei de a ordona ceea ce
ne pare haos. Pe lângă creaţiile

rului, o poezie autoreflexivă, intuitivă, care are menirea nu a
schimbării lumii, ci mai degrabă a
descoperirii pe sine, a destăinuirii
autorului; în timp ce Nicuşan a
remarcat alternanţa unui lim-

propriu-zise, criticii au remarcat
şi talentul declamaţiei de care
dispune autoarea, talent cunoscut
şi apreciat de public încă de la
apariţiile anterioare.
Tot poezie a ales să ne citească de această dată şi Nelu
Mărginean. Dincolo; Zaţ; Insomnia
zădărniciei; La ghicitoare au fost
poemele citite, poeme care, în
opinia lui Călin Crăciun, poartă
amprenta inconfundabilă a auto-

baj rafinat cu unul mai puţin
prelucrat, dar care are farmecul
lui.
Pentru ultima ediţie, înainte
de a lua o scurtă vacanţă, cenaclul
vă aşteaptă pe data de 28 iunie, la
Atelierul de cafea, când vor citi din
creațiile lor Doina Pologea; Adrian
Rentea, Flavius Cătălin Giurgea,
Valer Pol-Vărzaru, iar actorul Nicu
Mihoc va recita din poezia lui Ioan
Giurgea-Jărășteanu.
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Exilul - iniţiere şi jertfă

Iulian BOLDEA
Unul dintre reprezentanţii
importanţi ai exilului românesc
este Vintilă Horia. Scriitorul observă, într-un interviu, că „exilul
nu înseamnă a pleca dintr-un loc
pentru a trăi în alt loc (...). Pentru
scriitor, exilul este o tehnică a cunoaşterii. Pentru mine, dragostea,
exilul şi moartea sunt cele trei
chei ale cunoaşterii”. Poemele lui
Vintilă Horia reprezintă o probă a
acestei necesităţi de auto-cunoaştere, dar şi a nevoii de cunoaştere a labirintului existenţial. Regăsirea reliefului identitar este,
am putea spune, cheia de boltă a
lirismului lui Vintilă Horia, poet
ce mărturisea că îşi scrie creaţiile
lirice în limba română, „limba poeziei”, cum o numeşte, „cu gând de
a nu mă pierde”. Capodopera lui
Vintilă Horia - romanul Dumnezeu
s-a născut în exil (Dieu este né en
exil), a fost publicat iniţial în limba franceză, la Paris, în 1960. Traducerea românească, revăzută de
autor, a fost realizată de Al. Ciorănescu şi a apărut în 1978 la Madrid. Romanul face parte dintr-un
ciclu epic amplu, intitulat Trilogia
exilului, alături de alte două romane, Cavalerul resemnării (1961)
şi Persecutaţi-l pe Boethius (1983).
Textul lui Vintilă Horia exploatează, subliminal sau aparent şi
alte teme: tema rupturii identitare, a raporturilor cu Celălalt, a
relaţiei dintre identitate şi alteritate etc. Construit armonios sub
forma unui jurnal apocrif al poetului Ovidiu, romanul Dumnezeu
s-a născut în exil problematizează
tema disponibilităţilor emoţionale ale celui exilat, ale fiinţei ce trăieşte la limită, cu exasperare, într-un spaţiu alienant, sublimând
conturul propriilor obsesii care îi
dezvăluie identitatea profundă şi
revelatorie. Cuvintele de la începutul romanului („Închid ochii ca
să trăiesc”) definesc profilul eroului imaginat de Vintilă Horia din
perspectiva unui boicot al istoriei,
a unei propensiuni spre orizontul
imaginarului, în detrimentul unei
valorizări pozitive a datelor realităţii imediate. Ficţiunea e, astfel,
cea care legitimează aventura
existenţială a lui Ovidiu, cea care
îi certifică rezistenţa împotriva
unei Istorii anihilante şi agresive.
Suntem, în acest roman, martori

ai unei metamorfoze spirituale, ai
unui itinerariu spiritual catabatic,
prin care retragerea în structurile
esoterismului şi în labirintul sinelui, ca şi încifrarea semnificaţiilor
existenţiale reprezintă garanţia
unei dispariţii cu valoare de sacrificiu şi a unei renaşteri de tip
simbolic.
Pe de altă parte, scriitorul îşi
închipuie propria operă ca având
o arhitectură riguros structurată,
în mai multe cicluri distincte unele faţă de celelalte. Vintilă Horia
operează, în romanul său, o antinomie între spaţiul civilizator al
Romei şi spaţiul ancestral al Daci-

ei. Şi în acest text, referirile la exil
sunt dintre cele mai clare; exilul
înseamnă, şi pentru personaj, dar
şi pentru scriitor, nu doar excluderea dintr-un anumit spaţiu public,
ci şi asumarea legitimă a unei
libertăţi interioare. În mod paradoxal, exilul exterior provoacă
restaurarea unei legitime autonomii interioare: „Gata cu zeii în proza mea, gata cu eroii, fără metafore mitologice. Sunt liber, în taină,
să scriu aşa cum gândesc şi cum
trăiesc”. Frustrările legate de condiţia exilatului îşi transferă energiile asupra conştiinţei identitare,
favorizând o mult mai promptă şi
mai fecundă cunoaştere a propriei
interiorităţi: „Abia când am ajuns,
dezrădăcinat din trecutul meu şi
din toată falsitatea care l-a alcătuit, m-am descoperit pe mine însumi […], m-am putut apleca liber
asupra sufletului meu, fără teamă

şi fără umilinţă”. În acest context,
există în roman şi unele referiri
antitetice la cele două instanţe
(creatorul şi Cezarul): „Eu sunt poetul, el nu este decât împăratul”.
Orice om, citim în acest text, „e un
Augustus, stăpân peste un imperiu fără limite care ne dă de furcă clipă de clipă”, după cum orice
om poate să se compare chiar cu
instanţa supremă, cu Dumnezeu
(„Dacă cerul e gol, aşa cum cred,
acest Dumnezeu trebuie să fie tare
mic şi tare singur în mijlocul unei
tăceri şi unei solitudini insuportabile. Acest Dumnezeu unic, în
fond, probabil că-mi seamănă,
măcar prin latura asta”). Romanul
lui Vintilă este şi o parabolă a Creatorului exclus din Cetate, care îşi
asumă un exil interior, având însă
suficiente resurse regeneratoare
pentru a-i reda echilibrul sufletesc. După parcurgerea dificultăţilor presupuse de o istorie convulsivă, poetului exilat i se dezvăluie
misterul veşniciei. Experienţa iniţiatică a poetului exilat la Tomis
se derulează, astfel, între „două
nopţi”; poetul este captivul unui
timp prezent alienant, dar şi al
unui trecut cu contururi aurorale.
Pe de o parte, experienţele vieţii
cotidiene sunt asumate sub semnul demonicului; pe de altă parte,
revelaţiile mythos-ului, proiecţia
sacralităţii şi resursele utopice fac
parte dintr-un scenariu recuperatoriu şi compensator.

În acest fel, se poate constata
că ceea ce se degradează prin înstrăinarea de sine, prin negativitate şi teroare a istoriei, se câştigă,
în alt plan, al spiritualităţii, al orizontului mitic, ce are valenţe ale
sublimului. Aflat la limita dintre
istorie şi ficţiune, dintre mit şi realitate, personajul lui Vintilă Horia
trăieşte, cu patos reţinut, o experienţă a rememorării şi evaluării
propriei opere şi a propriului destin. Lui i se revelează astfel, prin
paginile sale „ascunse”, dimensiunea profetică, orfică şi revela-

toare a poeziei, poeţii înşişi fiind
înfăţişaţi ca „revelatorii existenţei
adevăratului Dumnezeu”. Clarificările, etice şi apelul la resursele afective, dar şi regresia spre
lumea copilăriei au sensul simbolic al recuperării unui spaţiu
edenic. Romanul lui Vintilă Horia
este, cum s-a mai spus, şi o carte a vârstelor, deoarece meditaţia
personajului central proiectează
în pagină trecerea timpului, îmbătrânirea, avatarurile trupului.
Sunt notate, astfel, „adevărurile
existenţei unui om care, îmbătrânind, se desprinde dureros de
iluziile zilnice”. Ovidiu descoperă,
însă, şi universul consolator al lucrurilor mărunte, al micilor bucurii ale spaţiului domestic, farmecul unei naturi dacice paradisiace,
splendoarea infinită a mării. Scris
într-o tonalitate meditativă şi în
frazare lirică, romanul Dumnezeu
s-a născut în exil reprezintă o meditaţie despre condiţia exilatului,
dar şi o confesiune de liminară
sinceritate asupra destinului artistului aflat într-o situaţie-limită, ce îi legitimează identitatea şi
resursele intelectuale.
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Carla’s dreams –
P.O.H.U.I.
Călin CRĂCIUN
Carla’s dreams e un caz
cât se poate de interesant în
peisajul muzical actual. Trupa
a apărut parcă din neant, fiind
total
necunoscută
publicului
românesc în momentul în care a
ieșit la rampă cu piesa P.O.H.U.I.,
alături de Inna. Chiar participarea
Innei la elaborarea videoclipului
menționat era cât se poate de
intrigantă. Ca o paranteză măcar,
trebuie spus că Inna era de
mult timp deja o artistă nu doar
consacrată, ci și cu un succes
internațional răsunător. E drept
că n-a avut – și cred că nu are
nici acum – piese care să rămână
pentru totdeauna în patrimoniul
muzical mondial ca mare artă. Ba
cred că nici măcar în cel românesc,
deocamdată. Și nu pentru că i-ar
lipsi calitățile vocale, fiind una
dintre vocile noastre excepționale,
ci întrucât tot ceea ce a cântat
până acum nu depășește nivelul
comercialului. O dovadă este
tocmai faptul că până în prezent
nu s-a făcut vreun cover după
vreunul din multele ei cântece
populare, în sensul succesului
la publicul larg, variantei Hot a
cvasinecunoscuților
autohtoni
Blue Nipple Boy. În plus, dacă
ne referim strict la ceea ce
ne interesează aici, la arta
videoclipului, regret, dar nu cred
că merită atenția vreo piesă
a ei. Toate sunt, repet, strict
comerciale,
foarte
bănoase
probabil, dar kitsch-uri, din
perspectivă
artistică.
Tocmai
de accea participarea Innei la
P.O.H.U.I. era un indiciu că o nouă
trupă își face debutul țintind mize
mari în segmentul comercial.
Surprinzător însă, piesa mi-a
părut de la prima vizionare altceva
decât m-am așteptat.
Carla’s dreams a avut
inițial o atitudine antisistem,
politic
și
muzical
vorbind.
Anonimizarea
componenților,
ieșirea mascată în fața publicului,
versurile unor piese (Scrisoare
fratelui mai mic, de exemplu) și
autoprezentarea pe blogul oficial,
din care spicuiesc, spre edificare,
mai jos, fac din ei un fel de
Anonimus din muzică:
•
„[…] anonimi fiind, ne doare
fix în cot de ceea ce poate ar
deranja pe altcineva din categoria «artist», «muzician».
Nu am pretins și nu pretindem că suntem nici una,
nici alta.”
•

„Vom spune doar că simțim
o presiune destul de mare
de responsabilitate în ceea
ce facem, ceea ce înainte nu
era atat de pronunțat. Pro-

babil e vorba de orgoliu… un
orgoliu tîmpit reieșit din supraaprecierea proiectului de
către mulți din cei care și-au
expus parerea.”
Sinceritate, strategie de
marketing? Greu de cântărit. În
plus, mai poți să blamezi pe cineva
de „orgoliu tâmpit” când și-l
recunoaște cu atâta nonșalanță și
candoare deopotrivă, având grijă
să dea explicit toată vina pe public,
nu implicit ca Lady Gaga („Tu ești
Carla’s Dreams.”)? Să conchidem
că, până la urmă, contează, întradevăr, piesele și-atât.
De la apariția lui P.O.H.U.I.
încoace, pe parcursul anilor 2015 și
2016 mai ales, grupul moldovean
s-a dovedit a fi unul dintre cele
mai productive, lăsând în plan
secund avânturile antisistem
și adaptându-se ușor industriei
muzicale românești, ceea ce a
presupus și rabat la capitolul artă,
cum ar fi colaborarea cu Delia,
de pildă.. Rămâne însă chiar și
în compozițiile comerciale un

rest mai mare sau mai mic de…
altceva.
P.O.H.U.I. mi se pare în
continuare cel mai bun videoclip
Carla’s dreams, sincronizându-se
cu ceea ce se petrece în literatura
vremii și prinzând spiritul unei
generații. Arta douămiiștilor, în
general, e una „mizerabilistă”,
adică exprimă nemulțumirea
față de ambianța murdară în
plan moral și material. E o artă
a lamentației și protestului
deopotrivă, a expunerii unei
biografii negative, pline de
mizerie, ce se exprimă printr-un
limbaj direct, de după blocuri,
fără
întortocheli
metaforice.

Coborârea limbajului în stradă
nu e treabă nouă. Au făcut-o mai
demult optzeciștii. Dar arta lor era
bibliografică, una a investigării
trecutului cultural dintr-o nouă
perspectivă, deseori marcată de
colaje ironice. Douămiiștii, în
schimb, păreau măcar pentru
o vreme cuprinși de bibliofobie,
închiși în consumarea propriei
nemulțumiri până într-atât încât
au apărut vocile care-i acuză de
o oarecare ipocrizie, în sensul
în care mizerabilismul le pare o
convenție, un truc estetic sau o
chestiune de strategie ori tehnică
artistică, nu o trăire deplină. Abia
de câțiva ani încoace au început
și acești cârcotași să vorbească
de o artă ivită din traume trăite
autentic până la ultima picătură,
nevindecabile și imposibil de
suportat în absența medierii
exprimării artistice. Încrederea
în artă ca refugiu e cea care pare
a-i readuce pe tineri în bibliotecă,
adică îi determină să creeze și
să reinvestigheze și ei trecutul
artistic.
Cine
ascultă
Carla’s
dreams observă imediat că până
și-n prima etapă – s-o numimDă-ti-n chi[…] mă-tii, după titlul
șugubăț al unei piese – are o relație
strânsă cu trecutul muzical,
selectându-și acele influențe care
o inspiră. Hip-hop și pop, oleacă de
R&B, pe alocuri improvizație jazz și
chiar evanescente asperități rock
(ceva mai dese după cucerirea
publicului de dincoace de Prut)
sunt mixate într-o manieră
originală și însoțite de texte
pitorești, cu puternic iz regional de
Chișinău, unele cu licențiozitatea
specifică generației. P.O.H.U.I.
este, de asemenea, un astfel de
amestec. Chiar titlul, deghizat
cam forțat în prescurtarea de la
„Patologia obstructiv huliganică
uniform iradiată” (probabil pentru

a avea niște argumente cu care să
scape de vreo amendă de la CNA),
e o expresie rusească injurioasă
dintre cele mai urâte chiar,
folosită des în Moldova. Tot din
categoria rusismelor regionale fac
parte „depresneac” (depresie), „stai
pe galeac” (ești fără bani), „ceai cu
cotlete” (ceaiul cu pârjoale) sau
„Ne v temu” (în afara discuției,
off topic). Dincolo de acest termen
buclucaș, tolerabil în logica
artistică, și de ceilalți rostiți cât
se poate de neaoș chiar și de
Inna, cu accentul adecvat cu tot,
videoclipul exprimă și imagistic și
textual neajunsurile sociale care-l
deprimă pe tânărul contemporan
din Moldova și cam din tot Estul
Europei, îi afectează negativ
inclusiv relația cu familia și-l face
să se refugieze în muzică („Și iar îi
frig. Și iar-îi depresneac…/ Și iară
îi sfîrșit de lună și tu stai pe galeac/
Dar ție ți-e P.O.H.U.I./ De toată
lumea (care e)/ Stresată de știri și
despărțiri din seriale/ De curve și
gay, de macho-holtei și www cu
fete goale/ Așa de P.O.H.U.I./ De
faptul că-s reduceri mari într-un
butic cu țoale/ Dum-dum-dum,
durum-du-dum-dum/ Cu căștile
pe cap mergi singur pe drum./
Dum-dum-dum, durum-du-dumdum/ Și-ai vrea ca cineva să simtă
tot ce simți acum”). Imaginea
tânărului cu căștile pe urechi,
mergând pe străzi în lumea lui, ca
un autist, e cât se poate de comună
pe străzile noastre. Acesta e felul
lui de a protesta, oricâtă ofuscare
au cei din generațiile anterioare
când îl văd astfel. Se refugiază
în muzica pe care o percepe ca o
posibilitate de reordonare a lumii,
care-i dă speranța întâlnirii cuiva
solidar. Cu acest mesaj deopotrivă
trist și optimist Carla’s dreams e
trupa care esențializează emoțiile,
nemulțumirile și speranțele unei
generații. Nu e puțin lucru.
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Flavius Cătălin GIURGEA

La ciudad se viste de gris
Marchan sobre un silencio incontrolado,
con las cabezas gachas en olvidos
y capuchas en calcáreo prado,
a pares, los condenados heridos
por barrotes entre óxido y plomo,
desde la media cara desprendidos.
El polvo impregna en la nariz el bromo.
Sus tejados son latas de sardinas
sin sardinas sino dientes de cromo.

Quemadla con tal fuego
que la palabra tierra
sólo sea recuerdo.
Oíd crujir a las piedras,
Rugir la arena con voz muda,
Gritar pastos, calles, caminos
por las llamas engullidas.
Pues si algo es poesía
más que efigie ruïdosa
es porque ella también puede
ser nada.
Qué labor tiene el poeta
sino derrumbar con todo
lo que posibilitó su vida.
Poetas, ¡haced poesía!

Escribes en la pared

Negación

Con un sucio rugido
sale el conejo triste.
En el espejo, humo
y un par de ojos. Miraban
la nada, antonomástica
amiga de la vida.
Sonámbulos tomates
esparcen la cordura.
Goce de todo loco:
las paredes, de una
llanura más perfecta
que cualquier otra, burda;
dejan cada semilla
escurrirse. Y vuelven
a estar igual de bellas.
Fuera, en los ladrillos,
las lágrimas del fuerte
vasco, donquijotesco.
Las pintadas que dicen:
¡¡¡¡Muera la Inteligencia!!!!
no pueden resistir
en ninguna pared blanca.

Ya es la sexta copa enaltecida,
va con el ibuprofeno delante.
Luz oscura destella fulminante,
vela mi cara por sangre partida.

Salvación

Dentro, las cárceles son libertinas.
Pero cuando el cemento encarcela
al chopo, que es la luz entre neblinas,
el corazón ya pierde lo que anhela.
Si la ciudad de noche se tapara
y en frente roca y, al lado vela
y arriba hierro y abajo llegara
polvo al carbón entre luna y vida
no sería pantano el agua clara.
Hecha poesía con la herida,
libertad con barrotes oxidados.
Hacer las vacas comer la avenida
cuesta como hacerlas comer los prados.

El dramatismo espera la caída,
un hooligan de porte elegante.
Balbuciendo, a rastras y pedante,
sobre el váter diserto con la vida.
Me gritan los punks desde la madera.
La mugre de encima también me grita.
En el suelo, una rata amargada
como yo sueña profundo en la espera,
en los prados de basura infinita
y en disfrutar de ellos sin hacer nada.

Poetas, quemad tierra
Poetas, ¡quemad tierra!
Quemad la de los prados
donde se embocen liras.
Quemad la del cemento
en que se extiendan vacas.
Quemad la de la luna
que no llegáis a verla.
¡Quemad!

Me estiraba la manga con los
dientes.
Sentado sobre mordeduras. Hilos
de un candelabro en el suelo
prendido
esfuman las demás nieblas
ausentes.
El blanco está oxidado en las
paredes.
En un espejo descompuesto miro
los ojos de mi peor enemigo.
Esparcido cada trozo de mente.
De nieve y sal en algodón ahogada
está cubierta la nada aquí dentro.
En letargo se oían volando,
batiendo con figura exasperada
ángeles sus ruedas sobre el
cemento.
Saldré por la ventana a comprarme un helado

Iulia RÎPAN
Reculegere
Rătăcesc goală în albul foii
din agenda cu dungi,
încercând să picur cerneala
din albastrul ochilor,
în versuri.
N-am mai scris de mult,
iar prin minte am tot felul de
pânze
zugrăvite cu gânduri și
amintiri.

Degradare
Sentimente sedate cu rutină
dominată de tehnologie,
trecând prin filtrul rațiunii
devin doză letală pentru
iubire. ..
Precum tricoul tău preferat,
purtat de mii de ori,
după fiecare spălare,
își pierde din culoare
și țesătura slăbește. .
precum forma femeii
se pierde în ani..

Cadre
Se întunecă.. treptat, precum
se umple un borcan cu gem,
proaspăt fiert de bunica
pe soba cu lemne.
Soarele încă mai dă o
speranță
printr-o rază anemică
ce mângâie cârdul de ciori
care prevestește furtuna...
Surprind un cadru
din furia naturii cu telefonul,
apoi mă refugiez
într-un spațiu personal-închipuit.

LUCA CIPOLLA
Magie

Ca să-ajung la tine
Ca să-ajung la tine
mi-am sfâşiat picioarele
cu emoții înțepătoare,
tăciuni
pe pietre arzătoare,
deşerturi
ce rareori
prevesteau oaza.
În jurul meu
doar umbre bipede,
surori
de nimic,
dar ca să-ajung la tine,
cu spatele rupte,
ignorai vârsta reală
în aura ambrei
a iluzoriilor trecute infantile
în brațele
din nou
ale tinerei mame.

Să plouă o lacrimă
pe pavaj
şi o magie
să dezlege şireturile
care ne înlănțuie de sol.
Suntem dependenți,
licurici de foc
ce pătrund atmosfera
şi intră, ies,
se caută între ei şi pierd
tăciunele care încet
se consumă
ca apoi să redea
flacăra.

Şofran
Semințe de şofran
pe pământ împrăştiate,
le culeg
în numele războiului
care mi-arde calea;
vis la lună plină
- pavo ce îndepărtat priveşti
şi timid salut viitorul
unde umbra uşii
scârțăie
în serile vrăjite
de o complice morna.

in memoriam/ eveniment
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Ioan GIURGEA-JĂRĂȘTEANU - POSTUME
Plimbare

De toamnă

Călăuzit de dorul meu aprins,
Enoriaș al dulcelui amor,
Zâmbeam, trecând cu pas întins
Aproape de năvalnicul izvor.

Cad frunzele ca niște lacrimi ruginii
Peste pămîntul înmuiat de ploi nesfârșite
Și vântul hain suflă necruțător
Deasupra pajiștilor ofilite.

Rămase-n urmă zidurile vechi
Întunecate ziduri de cetate,
Neauzite cântece-n urechi
Acum răsună parcă fermecate.

Și sufletul meu înnegurat plânge
Odată cu florile ce mor rebegite
Și inima-mi e pustiită
Ca grădinile adormite.

Tumultuoasa apă printre pietre
Erupe-n măiestrite curcubee,
Impetuos tăind în maluri vetre,
Ușor stropind plăpânde erbacee.

Aș plânge și eu odată cu firea
Dar mi-e rușine să vărs lacrimi amare
Și rabd în tăcere simțind cum se frânge
În piept bucuria. Și... doare.

Bolți verzi peste tihnitele poteci,
Evocă templul antic al zeului pădurii
Sălbaticele ramuri te fac să te apleci
Cărările ferind de arșița căldurii.
(20.02.62 - 03.03.62)

(05.10.1977)

Rondelul serilor cu lună

În nopțile de iarnă

Pe cer se-nalță tainic luna
Împrăștiind în jur scântei.
Nisipul ud sub pașii mei
Tot scârțâie întruna.

În nopți târzii de iarnă
Când crengile trosnesc
Aminte-adu-ți de mine
Că tot te mai iubesc.

Eu merg, încet, ținându-i mâna,
Privind tăcut în ochii ei.
Pe cer se-nalță tainic luna
Împrăștiind în jur scântei.

Când stai la gura sobei
Privind tăciunii-aprinși
Gândește-te la mine
Că stau cu ochii plânși

Ca ea, în ochii-mi nu-i niciuna
Și-mi place s-o privesc mereu.
Să mă despart de ea mi-e greu,
Căci n-aș găsi la fel vreo una.
Pe cer se-nalță tainic luna.
(03.03.61)

Și dacă simți iubirea
Ce-n suflet mi se zbate
O sărutare numai
Trimite-mi de departe.

Cărările

Și viforul năprasnic Al iernii aspru domn Mi-o va lipi de buze
În zbuciumatu-mi somn.

Fire-alungite-mprăștiate prin păduri,
Șerpuitoare peste munți, departe,
Se-ntind cărările prin frunze de răsuri
Puternic imprimate ca-ntr-o carte.

(30.05.61)

Se-ncolăcesc de vârful semeț al unui munte
Ce-nfruntă înălțimile și norii,
Prin văi adânci creează-ngustă punte,
Se zvârcolesc, mereu, în capul scării.
Printre hățișurile dese se strecoară
Spre luminișuri pline de viață
În mers tăcut și zvelt de căprioară
Și depărtărilor în coadă l-i s-agață.
(11.12.61- 24.01.62)

Tristeţe
Vioara inimii mi-a mai rămas cu-o strună
Pe care pot cânta numai durerea,
Care pe zi ce trece se adună,
Şi e-n zadar să-mi capăt mângâierea.
Fetiţa blândă, care am iubit-o
S-a depărtat pe veci din calea mea
Şi mult îmi reproşez c-am părăsit-o
Căci simt în piept o apăsare grea.
(16.09.1963)

TEATRUL NAȚIONAL TÂRGU MUREȘ PARTICIPĂ ȘI ÎN 2016
LA FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
Selecționerul Festivalului Național de
Teatru, Marina Constantinescu a făcut publică
lista spectacolelor selecționate pentru cea de-a
26-a ediție a FNT.
Astfel, Teatrul Național Târgu-Mureș
va participa anul acesta cu două spectacole în
cadrul Festivalului Național de Teatru, eveniment ce va avea loc în București, între 21 și 30
octombrie 2016.
Spectacolele selecționate sunt VIVALDI
ȘI ANOTIMPURILE în regia lui Gigi Căciuleanu
și A JÁTSZMA VÉGE (SFÂRȘIT DE PARTIDĂ) de
Samuel Beckett, în regia lui Tompa Gábor. Actorii Teatrului Național Târgu-Mureș participă
astfel al șaselea an consecutiv în cadrul FNT.
Cele două companii ale Teatrului
Naţional Târgu-Mureş, Liviu Rebreanu şi Tompa Miklós, vor fi prezente așadar, în Festivalul
Naţional de Teatru, eveniment ce adună în fiecare an cele mai prestigioase producţii teatrale
realizate în ultima stagiune.

Ediţia cu numărul 26 a Festivalului
Naţional de Teatru este desfășurată sub Înaltul
Patronaj al Președintelui României, domnul
Klaus Iohannis și este un eveniment produs
de Uniunea Teatrală din România (UNITER),
ARCUB și Teatrul Național ”I.L. Caragiale”
București, şi finanţat de Ministerul Culturii şi
Primăria Municipiului.
Directorul artistic al ediţiei 2016 a Festivalului Naţional de Teatru este criticul Marina
Constantinescu.
Compania Liviu Rebreanu va participa cu spectacolul VIVALDI ȘI ANOTIMPURILE,
scenariul, regia şi coregrafia aparținându-i
lui Gigi Căciuleanu, după o idee de regie și
concept spațial aparținându-i lui Dan Mastacan. Decorul şi costumele sunt realizate de
Măriuca Ignat, iar lightdesign-ul e realizat de
Daniel Klinger. Din distribuție fac parte actorii: Monica Ristea, Daniel Pop, Cristina Iuşan,
Csaba Ciugulitu, Mihai Crăciun, Costin Gavază,

Anca Loghin, Rareş Budileanu, Raisa Ane, Luchian Pantea, Georgiana Gherghu, Claudiu
Banciu, Mihaela Mihai, Delia Martin, Cristina Holtzli, Alexandru-Andrei Chiran, Tiberius
Vasiniuc, Sergiu Marocico, Bianca Fărcaş, Cristian Iorga, Laura Mihalache, Erika Domokos,
Gabriela Bacali, Denisa Badea, Claudiu Ştian,
Ștefan Mura și Robert Oprea.
Compania Tompa Miklós va participa cu
spectacolul SFÂRȘIT DE PARTIDĂ (A JÁTSZMA
VÉGE) de Samuel Beckett, care îl are ca regizor
pe Tompa Gábor. Din distribuție fac parte: Bíró
József, Bartha László Zsolt, Biluska Annamária
și Makra Lajos. Dramaturg: Visky András, scenografia și costumele îi aparțin lui Dobre-Kóthay Judit, asistent regie: Nagy Botond.
Producțiile târgumureșene selecționate
în cadrul FNT vor putea pot fi vizionate și în
stagiunea 2016/2017 a Teatrului Național Târgu-Mureș.
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cronică

MARGINALII LA TREI TEZE DE DOCTORAT
Eugeniu NISTOR

1. ASPECTE ALE TIMPULUI
ÎN BASMUL ROMÂNESC TRADIŢIONAL
Problema timpului ne preocupă pe toţi. Căci întreaga noastră
viaţă se derulează în timp – atât cea biologică, aflată sub incidenţa
„ceasului biologic”, cât şi cea spirituală (şi, implicit, afectivă), mai greu
măsurabilă, datorită unor trăsături ale ei specifice (diversitate, lipsă de
uniformitate, trăiri inefabile etc.)
Aşadar, iniţiativa d-lui Marian Nencescu de a fixa unele coordonate
timpului trăirii, trecerii şi efemerei mărturisiri a omului în lume – o
vedem ca pe o reacţie temerară la… înseşi vâltorile timpului!
Cercetătorul remarcă, cu justeţe, de la bun început, că fenomenul
în sine a fost adesea socotit în gândirea modernă contradictoriu şi
paradoxal. Ca realitate obiectiv-ştiinţifică, timpul este omogen şi
cuantificabil, şi, doar trecut prin filtrul conştiinţei – scrie autorul – „se
dilată sau se contractă, apasă sau se volatizează, în funcţie de starea de
spirit a momentului.”
Dl. Nencescu sintetizează apoi câteva teorii-cheie despre timp,
aparţinând epocii moderne, între care noţiunile sistematizate de
Immanuel Kant (în Critica raţiunii pure şi în Prolegomene la orice
metafizică viitoare care se va putea întemeia ca ştiinţă) şi Henri Bergson
(în Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei).
Într-un capitol intermediar, dl Marian Nencescu fixează câteva
repere ale noţiunii de timp în spiritualitatea românească a secolului
XX, remarcând viziunea teologică a lui D. Stăniloaie (ca „act creator” al
divinităţii) şi Nichifor Crainic (ca „nostalgie a Paradisului”), viziunea
laică-obiectivă a lui C. Rădulescu-Motru (ca „destin” uman), precum şi
alte abordări, unele extrem de nuanţate ale problemei, în scrierile lui
Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Ovidiu Papadima, Constantin Noica,
Ernest Bernea, Alexandru Surdu. Gheorghe Vlăduţescu ş.a.
Mitologia românească, bogată în semnificaţii filosofice, îi oferă
autorului posibilitatea unei relaţionări (dintre cele mai ispititoare) între
unele concepte despre timp ale filosofiei clasice (Hesiod, Platon, Aureliu
Augustin etc.) şi tulburătoarele sensuri „extrase” din basmele româneşti:
„Constatăm că mitul tinereţii fără bătrâneţe nu este o invenţie
modernă – scrie cercetătorul – el reprezintă la nivelul umanităţii, o
compensaţie, cel puţin în planul speculaţiei filosofice, faţă de limitele
fizice ale vieţii omeneşti…” Complementar acestui capitol de „fixare”
a limitelor temei, este următorul, consacrat unor consideraţii (care se
dovedesc, pe parcurs, a fi pertinente) asupra basmului românesc, din
care nu lipsesc „incursiunile”, însoţite de aprecierile de cuviinţă, prin
împărăţia scrierilor lui B. P. Haşdeu şi M. Eminescu.
În ultimele două capitole: Ipostaze ale timpului în „Tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” şi Modelul ontologic al tinereţii
veşnice, dl. Nencescu caligrafiază cu har pe marginea unor „configurări”
ale timpului în conştiinţa populară, ca elemente de protofilosofie
românească – remarcate, de altfel, de către gânditorul Lucian Blaga, ca
hronic al vârstelor satului românesc, situat în centrul lumii, ca model
de umanism popular la C. Rădulescu-Motru, ca temporalitate în scrierile
lui Eminescu sau ca pretext al călătoriei iniţiatice în basmele noastre
şi, în special, în basmul lui Petre Ispirescu (Tinereţe fără bătrâneţe...),
căruia autorul tezei îi acordă interesul cuvenit unui studiu de caz.
Lucrarea se încheie cu un set de concluzii şi o bibliografie
cuprinzătoare, din care se poate uşor remarca ataşamentul
cercetătorului pentru tema abordată, acribia investigaţiei, dar şi
deschiderea recunoscută pentru orice altă posibilitate de dezlegare
teoretică a problematicii timpului, căci paradoxul acestei teme
continuă, şi dl. M. Nencescu este conştient de acest lucru – ea fiind
ca în gnoseologia blagiană: cu cât cercetarea este mai adâncă şi mai
stăruitoare, cu atât misterul timpului sporeşte mai mult!
În final trebuie să recunoaştem: d-lui Marian Nencescu i se cuvin
toate laudele acordate cercetătorului pentru acest interesant demers
teoretic! (Şi aici m-aş referi, mai degrabă, la acele laude acordate cândva
cercetătorului, în antichitate şi ceva mai târziu – căci astăzi, după cum
bine se ştie, savantul autentic, pasionat de munca lui şi truditor, este
hulit şi dispreţuit!)

2. CONCEPTUL DE DEMONIC
ÎN FILOSOFIA LUI LUCIAN BLAGA
La capătul unui veac zbuciumat – cel mai frământat şi mai
sângeros din întreaga istorie a lumii (marcat de două conflagraţii
mondiale şi de un război rece şi perfid care a devenit, adesea, „fierbine”
şi continuă să acţioneze şi astăzi, subteran, asupra umanităţii prin
acţiunile unor „imperatori” nechibzuiţi) –, după ce am păşit cu toţii
într-o nouă epocă, menită a ne propăşi şi spiritual, căreia specialiştii îi
spun post-industrială, tot ei recunosc deschis sfârşitul modernităţii şi,
implicit, al celei mai fecunde perioade de creaţie din istoria omenirii!
Recunoaşterea, aşadar, a neputinţelor umane de azi, actele de cultură
tot mai searbede, mai goale de conţinut, ne aşează în faţa unor întrebări
mustrătoare: cum de a fost posibilă creaţia umană, ce resorturi intime
i-a animat structurile vreme de atâtea veacuri şi, mai ales, de ce acele
elanuri însufleţitoare au capitulat astăzi?
Sunt întrebări fireşti, pe care şi le pun mulţi şi, iată, şi le-ar putea
pune şi Constantin Nicuşan. Iar răspunsurile ar trebui, poate, căutate
chiar şi în opera filosofică blagiană – extrem de generoasă în raport cu
fenomenul creaţiei.
Intitulându-şi teza de doctorat aşa: Conceptul de demonic în filosofia
lui Lucian Blaga, într-un concis „Argument”, Constantin Nicuşan îşi
justifică alegerea tocmai prin caracteristica atât de uşor vizibilă şi
de convingătoare a sistemului filosofic al gânditorului din Lancrăm,
şi anume că unele din „construcţiile sale speculative au nu numai
forţa de a traversa paradigme, dar oferă şi chei de interpretare a
acestora”. Aflat el însuşi în pragul unor construcţii teoretice (chiar dacă
e vorba doar de o exegeză), care nu se deschid decât cu chei potrivite,
cercetătorul C. Nicuşan se referă, într-un prim capitol intitulat,
în manieră kantiană, Prolegomene la o metafizică a demonicului,
la câteva aspecte de istoricitate ale demonicului, cu declinările de
semnificaţie corespunzătoare – din antichitate până în epoca modernă
şi contemporană (la Hesiod, Heraclit, Empedocle, Socrate, Platon, în
Renaştere, la Goethe, Dostoievski, Thomas Mann), şi mai cu seamă la
Lucian Blaga.
Sensurile străvechi ale demonicului erau pozitive, susţine
argumentat autorul, arătând totodată că reabilitarea termenului de
către gânditorul român (în special în eseistica sa, am adăuga noi)
respectă conţinuturile atribuite entităţii în timpul istoric: daimones –
spiritele nemuritoare ale oamenilor buni (la Hesiod), daemones – cei
iscusiţi (la Menandru), daimonion – spiritul intuitiv şi inspirator (la
Socrate); reamintindu-ne, apoi, că „în scrierile lui Goethe, Demonicul şi
Dumnezeu sunt două faţete ale aceleiaşi entităţi”.
Cercetătorul identifică mai multe ipostaze ale demonicului în
opera blagiană (în aforisme, în scrierile literare, în sistemul filosofic).
Observând atent persistenţa obsesivă a demonicului, ca proiecţie
creatoare în aforisme, sunt inventariate patru trăsături / calităţi ale
acestuia: speculaţie, inspiraţie, îndrăzneală şi spontaneitate – care îl
asociază spontan sau chiar îl fac identic cu geniul.
În continuare Constantin Nicuşan arată transformarea
substanţială a termenului, cu întrega lui încărcătură de energie, în
cuprinsul sistemului filosofic, unde devine o coordonată fundamentală
a gnoseologiei blagiene: cunoaşterea luciferică – singura care „asigură
consistenţă şi perenitate discursului asupra inconştientului”. Este
capitolul cel mai convingător sub aspectul argumentelor avansate şi al
anvergurii demonstraţiei, şi, în acelaşi timp, cel mai potrivit teren de
studiu pentru o exegeză filosofică!
Lucrarea, destul de bine scrisă, trădând un condei exersat, se încheie
cu concluziile cercetătorului care, după ce a parcurs o bibliografie vastă
şi extrem de diversă, susţine (chiar dacă noi nu aderăm întru totul la
aceste idei) că în ceea ce priveşte: „sensurile şi deschiderile filosofiei
blagiene iniţiem în demersul nostru, proiecţii ale unor unghiuri şi
raporturi într-o geometrie interpretativă asupra conceptelor precum
Marele Anonim, demonicul, apocalipticul, lucifericul etc. cărora
Blaga le recuperează semnificaţiile originare, integrându-le, sub noi
conexiuni semantice, în sistemul său filosofic. Concludent ne apare
astfel, experimentul teoretic paradoxal de abordare a transcendenţei
în mitul metafizic al Marelui Anonim. Conceptualizarea demonicului
conduce la instituirea unui nou mit metafizic, alături de cel al Marelui
Anonim. Faptul reprezintă o obiectivare a gândirii mitice în ipostaza ei
de complementaritate cu gândirea ştiinţifică.”
Dar, chiar dacă nu suntem întru totul de acord cu autorul tezei,
îl felicităm atât pentru ducerea până la capăt a acestui proiect de
cercetare, cât şi pentru stăruinţa sa deosebită de a descifra ceva din
misterele creaţiei umane, sondând cu spor, deocamdată în umbra
marelui Blaga, ceea ce nu-i deloc puţin!
(Continuarea în pag. 8)
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MARGINALII LA TREI TEZE DE DOCTORAT
(Urmare din pagina 7)

3. TEATRUL DINCOLO DE LUME. PARADIGMA TEATRALĂ A SPECTACOLULUI MEDIATIC
De mai mulţi ani, domnul Mihai Suciu publică studii, eseuri şi
interviuri în paginile unor reviste de cultură (Vatra, Izvoare filosofice,
LitArt ş. a.), recunoaştem – extrem de interesante, ca temă, şi captivante, sub aspectul scriiturii. Nu altfel se arată a fi şi lucrarea la care ne
referim în aceste rânduri.
Având în vedere maniera de abordare şi obiectivele urmărite, teza de
doctorat a domnului Mihai Suciu se remarcă prin structura judicioasă,
care integrează într-un tot coerent atât cele cinci secţiuni componente,
cât şi subcapitolele fiecărei secţiuni în parte. Astfel, într-un binevenit
Argument, autorul explică câteva trăsături de specificitate ale massmedia şi interferenţele vizibile ale acesteia cu teatrul, remarcând
largul evantai de nuanţe „între bine şi rău”, care se manifestă astăzi
pe aşa-zisa „autostradă a informaţiei”, făcând cuvenita precizare, tot
în legătură cu această confluenţă, şi justificând totodată subiectul ales:
„Cu sau fără actori împrumutaţi din Teatru, evoluţia / involuţia Mediei
era aceeaşi, doar că înregimentarea acestora a accelerat procesul, prin
transferul de paradigmă.”
În prima secţiune a tezei – Teatrul şi Media – sunt sintetizate,
deopotrivă, atât evoluţia fenomenului teatral, începând din îndepărtata
lui vârstă homerică şi până în epoca modernă, cât şi unele aspecte
semnificative din istoria presei, cu accentul pus pe manifestările de
amploare ale presei scrise, în plan social, îndeosebi după descoperirea
tiparului cu litere mobile – invenţia fără precedent a lui Johannes
Gutenberg. Sunt sinteze utile în vederea unei meditaţii extinse asupra a
două orizonturi deschise ale comunicării şi cunoaşterii umane, aparent
diferite, dar, în fond, cu numeroase puncte comune de interes.
Cercetarea domnului Mihai Suciu este vizibil adâncită în cea de-a
doua secţiune – Dimensiuni teatrale ale comunicării umane –, autorul
investigând şi venind cu probe de actualitate în cadrul manifestărilor
spectaculare ale Mediei şi cu aprecieri interesante, inedite, între care
şi aceea „că negativul, urâtul dispune de o capacitatea sporită de
seducţie prin spectacular, în pofida faptului că, încă din antichitate,
lumea artei şi-a făurit un zeu din frumos.” Într-adevăr, autorul tezei
surprinde foarte bine acest aspect al Mediei, explicabil, astăzi, doar prin
dorinţa avidă a presarilor şi patronilor de presă de rating şi de cote de
piaţă cât mai ridicate – ori toate acestea înseamnă publicitate şi bani,
dezvăluindu-ne latura pragmatică a fenomenului şi îndemnându-ne,
nu fără oarecare tristeţe, să ajungem şi la un fel de concluzie: „Cert este
că spectacularul a devenit suport al discursului mediatic postmodern,
generator mai degrabă de lacrimă decât de râs.”
În următoarea secţiune, cea de-a treia, intitulată Specatolul
parateatral în media, este analizată contribuţia (şi bună şi rea) a
migraţiei actorului în Media, mai ales în audiovizual şi, implicit,
sincron cu fenomenul, transformarea studiourilor de televiziune în
scene publice de spectacol cotidian. Consecinţele practice ale acestei
„simbioze” sau, poate, mai bine zis, stranii „metamorfoze”, sunt, în
viziunea eseistului: „Tendinţa şi tentaţia spectacularului, cu exces de
teatralizare, vor conferi valenţe sporite manipulării mediatice. Nu fără
excepţii, actorul rămâne tot actor şi în presă. Iniţial, transferă jocul din
Teatru în Media. Se joacă. Abordare ce ţine de formaţie şi nu de caracter.
Cu timpul, actorii-jurnalişti chiar cred în ceea ce fac, confundând
virtualul cu realitatea. Sau suprapunând adevărurile lor adevărurilor
vieţii.” Desigur, trebuie să înţelegem lucrurile corect: fenomenul descris
nu este nici pe departe generalizat, în marea majoritate a mediei
specialiştii provenind, ca pregătire, din zona largă a universităţilor de
jurnalism, de comunicare şi relaţii publice, de filologie sau filosofie. Dar
aprecierile şi constatările domnului Mihai Suciu trebuie luate, cel puţin
în viitor, ca pe un neliniştitor semnal de alarmă!

În Teatralizarea mesajului mediatic, cea de-a patra secţiune a tezei,
cea mai amplă ca dimensiune şi, evident, chiar miezul ei, mustind de
idei, autorul se referă la unele aspecte, de mare actualitate în comunicare,
precum: efectele teatralizării Mediei, cu ţintă pe bulversarea rostului
tradiţional al presei şi urmările negative ale acestui fenomen în plan
social (între decadenţe fiind pusă în discuţie şi „funcţia de tembelizare”);
apoi, descriind caracteristicile noii televiziuni, ne este atrasă atenţia
asupra „valenţelor ei spectaculare”, dar şi asupra unor preferinţe
manifeste ale omului de televiune (ca transmisiunile în direct), asupra
condiţiei starurilor şi a victimelor televiziunii, asupra rolului complex
al mediei în ansamblu, excedând „funcţia de formator de opinie”, prin
aceea că ea este şi creator de evenimente, dar, în multe situaţii, şi
regizor şi arbitru: „Scenarizarea şi dramatizarea vieţii sociale creează
iluzia teatrală mediatică, apelul la spectacular devenind sine qua non
discursului mediatic postmodern. Numai că teatralizarea mediatică
excesivă trimite adesea spre derizoriu, definind un tragi-comic
mediatic. Nu o dată, ignorând norma deontologică, prin incursiuni
mediatice indiscrete în viaţa privată a personajelor publice, acestea
devin bufoni în spectacolul identităţilor prefabricate, cum ar spune
George Ballandier. Iar la antipod, presiunea mediatică excesivă poate
genera victime mediatice, cu final dramatic, nefiind exclus nici suicidul.
Distorsionată sau parţializată, extrasă din context şi implantată în alt
context, informaţia riscă să statueze o funcţie de manipulare, ba chiar
de tembelizare, de imbecilizare, conform constatărilor mai recente
ale observatorilor şi analiştilor spaţiului mediatic.” Schiţa de lucru a
eseistului se completează, la această secţiune, cu aprecieri pertinente
legate de „jurnalismul de senzaţie” şi de „teroarea” fără precedent a
ratingului (ambele aspecte finnd determinate, fără nici un dubiu, de
necesităţi financiare).
În sfârşit, ultima secţiune a lucrării – Elemente de spectacular
în feedback-ul mediatic – se referă la posibilităţile contemporane
nelimitate de comunicare, autorul accentuând aici latura spectaculară
a Mediei interactive, a presei online, a blogurilor şi nick-urilor, care,
deşi au dus la o mare spontaneitate a mesajelor şi la transmiterea
simultană a acestora la distanţe enorme, păcătuiesc însă prin
conţinutul lor „subţire”, situabil „între imaginaţie creativă şi pericolul
derapajului etic, plonjând în abject”.
Lucrarea, la întocmirea căreia a fost consultată o amplă bibliografie,
se încheie cu un set de concluzii, în care autorul propune tranşant
soluţia redefinirii atât a profesiei de jurnalist, cât şi a aceleia de om
de teatru, ambele evoluând pe drumuri proprii, fără însă a „exclude
coexistenţa şi colaborarea”.
În final ne rămâne să constatăm că cercetarea domnului Mihai
Suciu se constituie într-o sinteză asupra fenomenului spectacular din
Media, argumentele avansate fiind demne de luat în seamă pentru
fiecare problematică abordată, vădind un spirit analitic echilibrat
şi extrem de minuţios. Dar, în acelaşi timp, autorul este un stilist
remarcabil, care nu doar descrie aspectele depistate ale fenomenului
cercetat, ci găseşte şi expresivitatea cea mai potrivită pentru a-şi face
cunoscute ideile şi a le transmite într-o „culoare” lingvistică cât mai
plăcută cititorilor.
Pentru toate aceste merite îl felicităm pe autorul tezei, cu precizarea
că felicitările noastre sunt acordate atât pentru ducerea până la capăt a
acestui delicat proiect de cercetare cât şi pentru stăruinţa sa de a descifra
ceva din simbioza acestor mari miraje ale creaţiei umane – Media şi
Teatrul – care au fost, sunt şi vor fi mereu, răspunzând celei mai aprige
dorinţe a Omului dintotdeauna: de comunicare şi cunoaştere!
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Alina Nelega despre
întâlnirea cu I. L. Caragiale
Cu destul de mult timp în
urmă (nu spui cât!), am fost solicitată să țin un curs de istorie a
teatrului românesc la facultatea
de teatru din Târgu-Mureș, secția
maghiară. Caragiale era un jalon
necesar, dar în mod reflex, opera
lui era minată de superlativele
inepte cu care mă intoxicaseră
manualele școlare. Noroc că nu
studiasem la școală povestirile fantastice și publicistica – pe acestea
le citisem singură și îmi plăcuseră
la nebunie! Dar dramaturgia...?!
În nici un caz. Și în nici un caz
O scrisoare pierdută, de care nu
te puteai apropia printre hățișurile de comentarii encomiastice,
care-ți dictau, pedant și arogant,
încă înainte de a citi, ce trebuie să
gândești despre acest text.
Bine, existau filmele lui Pintilie, istoria cinematografului cu
Grigore Vasiliu–Birlic și specta-

colele antologice: Liviu Ciulei, Sică
Alexandrescu... dar acestea nu
erau neapărat piesele lui, ci spectacole, filme, respectiv lecturi proprii ale unor mari artiști pe baza
unor texte mai puțin inteligibile
pentru noi, ardelenii, pentru care
lumea valahă, cu balcanismul ei
sprințar, e mai greu de perceput.
Nu obișnuiesc să fac lucruri în
care nu cred, dar de data asta nu
aveam încotro: trebuia să-l predau
ca dramaturg, așa că am decis să-l
studiez pe Caragiale, ca și exegeza
pe marginea operei lui dramatice
și să arăt, în mod argumentat, cu
orice risc, lipsurile dramaturgiei
lui. În mod surprinzător, acest
exercițiu de libertate a fost foarte productiv pentru mine, ca și
pentru studenții mei. Eu mi-am
schimbat radical opinia, ne-am
amuzat și ne-am entuziasmat de
descoperirile noastre și, pentru

câteva săptămâni, am reușit, cred,
să-l înviem pe Caragiale și să ne
extragem din adorația mută și
lipsită de discernământ pe care
eram obișnuiți să o mimăm. La
sfârșit eram toți convinși: „Măi,
omul ăsta chiar e un scriitor extraordinar!” Poate părea naiv, dar
aici important e cuvântul „omul”.
Caragiale devenise pentru noi un
om, nu o statuie, îl coborâsem de
pe soclu, am ajuns să-l îndrăgim
și să-l înțelegem: cu excesele lui,
glumele lui, uneori răutăcioase, cu
nervii și năbădăile, dar și cu lirismul și sensibilitatea lui ieșită din
comun.
Acesta e motivul pentru care,
la mulți ani după această experiență pedagogică, pusă în situația
de a salva un proiect - căci titlul
fusese anunțat, dar regizorul s-a
răzgândit și ne-a lăsat... mofluji, cum ar zice Caragiale – m-am

gândit că poate e momentul ca
această perspectivă pe care am
deschis-o atunci împreună cu studenții mei teatrologi să fie continuată și împărtășită publicului. Așa
s-a născut o piesă în care Caragiale se apropie de noi și devine
„omul ăsta”: O scrisoare pierdută.
Prea multă vorbărie.

“Este un spectacol în care vorbim despre
teatru, politică, moralitate, condiția
alegătorului, șansele candidaților,
despre felul în care aceste lucruri au
funcționat și funcționează și astăzi”
- interviu cu regizorul Gavril Cadariu Director al Teatrului pentru Copii și Tineret
„Ariel” din Târgu-Mureș, regizorul Gavril
Cadariu este cunoscut publicului din Târgu-Mureș pentru spectacolele Hess, Amalia
respiră adânc și Efectul Genovese de Alina
Nelega, Animale de hârtie de Rajiv Joseph,
Respirații – spectacol de animație după
scenariu propriu, Equus de Petter Shaffer,
Ca un fum, ca o părere de Jan Friedrich și
altele.
Spectacolele sale nu pot fi definite printr-un
singur cuvânt, iar activitatea sa artistică se
împarte între scena convenţională și cea
experimentală, programe de teatru educațional, ateliere și seminarii în programe
naționale și internaționale de gen.
Regizează de asemenea şi spectacole de
animaţie, precum şi spectacole radiofonice.
Participă constant la festivaluri în România
şi în afara ţării (Ungaria, Austria, Germania,
Macedonia, Franța, Republica Moldova,
Rusia, China) și încearcă tot timpul să
promoveze oamenii tineri și curajoși. Este
profesor de regie al Universităţii de Arte din
Târgu-Mureş.
De data aceasta l-am surprins în calitate de
regizor la O scrisoare pierdută. Prea multă
vorbărie după I.L. Caragiale și concept,
adaptare scenică și fragmente originale de
Alina Nelega. Mai multe despre spectacol și
nu numai, aflați în interviul de mai jos.
Rep.: Dragă Gabi, te rog să ne povestești un
pic despre acest spectacol. De unde au pornit
toate? Cum ați ajuns la această idee?
Gavril Cadariu: Este un spectacol mai neo-

bișnuit. Am încercat, împreună cu Alina, să
găsim o formulă prin care să trezim un interes real din partea spectatorilor, dincolo de
cel imediat – de posibil subiect de bacalaureat
sau teză la limba română, studiu pentru cei
care activează în domeniu… Este un spectacol în care vorbim despre teatru, politică,
moralitate, condiția alegătorului, șansele candidaților, despre felul în care aceste lucruri au
funcționat și funcționează și astăzi.
Cred că prezența lui Caragiale în mijlocul
Scrisorii pierdute ne va ajuta să aflăm multe
despre contextul teatral al epocii lui și despre
viața lui, lucruri care, de obicei sunt plasate
într-un trecut fără nici o legătură cu noi, într-un tip de conservă. Prin intermediul acestor
intervenții ele capătă un relief, mult mai
prezent, fac legătura dintre epoci, dintre noi și
el, noi și teatru, noi și viața noastră de fiecare
zi. Ceea ce îmi place cel mai mult la această
formulă de spectacol este faptul că va devoala
anumite mituri legate de opera lui Caragiale,
mituri care, într-o anumită măsură sunt
falsificări ale identității sale de artist. Noi am
vrea să-l vedem pe Caragiale cel adevărat.
Cine o fi el oare?
Rep.: Cum au primit actorii această propunere?
G. C.: Din start aș zice că au fost foarte deschiși la această propunere și au înțeles imediat care ar fi sensul acestui tip de abordare.
Felul în care noi am gândit acest spectacol,
cu stiluri diferite de abordare, cu mijloace
diferite de expresivitate actoricească, în
solicitarea coerenței și concreteței discursului
dramaturgic pe această structură, a fost toc-

mai pentru a putea intercala aceste momente
de intervenție ale lui Caragiale.
Vorbim despre viața lui în formulă documentară, pe de cealaltă parte, avem și evaluările
asupra vieții și a teatrului, scrise în spiritul
său, care nu sunt deloc ficționalizate de către
autorul Alina Nelega. Luate împreună, toate
sunt cumva parte din Caragiale, iar formula
nu a fost concepută doar de dragul de a ne
juca cu diverse tipuri de teatru, ci mai ales
pentru a fi cât mai aproape de adevărul lui
Caragiale și a avea acest contact cu realitatea
imediată.
Rep.: Cum te simți la Teatrul Național din
Târgu-Mureș?
G. C.: Mă simt bine. Am parte de o distribuție
foarte mare, foarte masculină aș spune. Sunt
cu toții actori importanți, interesați de acest
spectacol, interesați de a lucra împreună
la proiecte din cele mai diverse, deschiși la
provocări. Actori pentru care miza performaneței actoricești devine una reală, iar parcursul Teatrului Național din ultimii aproape
cinci ani nu poate decât să ne confirme acest
lucru. Cu unii dintre actori am mai lucrat,
cu alții nu, unii dintre ei mi-au fost studenți,
dar despre oricare dintre situații ar fi vorba,
știu că la un moment dat toți și-au dorit să
lucrăm împreună. Iar asta nu poate decât să
mă bucure și să mă facă să mă simt bine în
acest context.
Rep.: Îți mulțumesc. Baftă la premeiră!
G. C.: Mulțumesc și eu și vă așteptăm cu
nerăbdare la spectacol!
A consemnat Olga Macrinici
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NICU MIHOC:

” EU VREAU TEATRU CU CAP, NU CU DURERE DE CAP!”
Interviu cu actorul Nicu Mihoc, cel care îl interpretează pe Caragiale în spectacolul O SCRISOARE PIRDUTĂ. PREA MULTĂ VORBĂRIE

În ce ipostază vă vom găsi de data
aceasta pe scena Naționalului?
Nicu Mihoc: Într-o ipostază surpriză, chiar și pentru mine.
Văzând distribuția inițială la avizier, am zis: asta este... Apoi m-au
sunat Gabi și Alina spunându-mi
că ar vrea să îl introducă și pe
Caragiale în spectacol. Am fost
surprins și mi-am zis că e o provocare. Am mers pe mâna Alinei
pentru că știam clar că dacă ea
scrie ceva, înseamnă că are un
gând. Ea nu scrie doar să scrie. Și
mă bucur că am acceptat, pentru
că mă regăsesc foarte mult, atât în
textul Alinei, cât și în tot ceea ce
fac împreună cu colegii mei. Mie
îmi place și dacă mie îmi place
cred că voi mai găsi încă vreo doi
cărora să le placă.
Vă mai amintiţi de primele întâlniri cu Caragiale?
Nicu Mihoc: Eu am avut câteva
întâlniri cu Caragiale, cu textele
lui. Am lucrat cu Silviu Purcărete
la „D’ale carnavalului” la Sibiu,
cu Mircea Cornişteanu am făcut
aici „O noapte furtunoasă”. Până
acum, cea mai marcantă experiență a fost cu Juncu. Am făcut
„Năpasta” şi a fost un spectacol
aproape filmic. Juncu a rescris
acolo foarte mult, în sensul că a
tăiat din monoloagele Ancăi. Pentru că ea povestea şi apoi vedeai
că se întâmplă. Dacă tu îmi spui
ce se întâmplă, atunci nu mai
vreau să văd. Lasă-mă şi pe mine,
nu sunt tâmpit! Şi acolo a periat
foarte mult Juncu şi a făcut ca
un scenariu de film din textul lui
Caragiale. Dar probabil în vremea
aceea cuvântul sau vorbele erau
importante, ca literatură. Dar
teatrul nu este literatură. Teatrul
se ocupă cu ceva concret, nu? Cum
spune Caragiale sau spune textul
Alinei: „La ce e bună discuţia asta
de cuvinte, cârcota asta de vorbă
seacă de miez. La nimic, decât la
pierdere de vreme. Vorbe, vorbe,
vorbe şi iar vorbe...”
Și cum se înțelege Nicu Mihoc cu
Caragiale?
Nicu Mihoc: Foarte bine. Cred că
suntem foarte compatibili. Noi, în
general, am făcut din marii noștri
scriitori și din oamenii mari niște
persoane care nu pot fi atinse,
i-am pus undeva pe un piedestal.
Ori omul dorește asta: să îl atingă,
să pună mâna pe el și să vadă că e
un om ca și el; că are aceleași gânduri, aceleași probleme.
Eu știu sigur că, dacă aș fi trăit
în anii 1880, în perioada în care

trăiau Caragiale și Eminescu,
dacă aș fi locuit în București și aș
fi făcut teatru, aș fi fost prieten cu
ei. Asta e indiscutabil, pentru că
și mie îmi place să stau în berării și mie îmi place viața, așa cum
le-a plăcut și lor. Adică, dincolo de
ceea ce au lăsat ca operă, au fost
niște oameni mişto. Nu poți să
scrii așa dacă nu ești plin de viață,
dacă nu zemuiești, dacă nu zboară
viața din tine prin toți porii. Caragiale nu a fost doar un dramaturg,
poate mai puţină lume ştie că el
a scris şi versuri, a scris despre
teatru, despre actori. El a iubit actorii, doar provenea din familia
lui Iorgu Caragiale, cei care au întemeiat Naţionalul bucureştean.
Credeți că există o rețetă de succes pentru textele lui Caragiale?
Nicu Mihoc: Caragiale se poate
face în multe feluri. Nu există o
reţetă. Eu m-am luptat ani de zile
cu chestia asta cu reţetă... „Eh,
asta nu e Caragiale!” Dar cum se
joacă Caragiale? „Asta nu e Shakespeare!”... Dar cum se face Shakespeare?...
Adică, dacă am face toţi la fel, cum
ar fi? În teatru nu există metru,
să măsurăm de aici până aici,
pentru că aşa trebuie să fie... Nu.
Sunt multe forme de căutare. Însă
trebuie să ai bucurie, trebuie să ai
ludic, să îţi placă foarte mult să
te joci, să descoperi lucruri. E un
pariu al nostru cu publicul, cu noi...
Teatrul cred că trebuie să fie ceva
direct, simplu. Actorul poate să
facă cu un gest, cu o privire, cu un
ton al vocii, cumva să spună mai
mult decât tot ceea ce ai spus până
atunci. Eu am o chestie: eu vreau
teatru cu cap, nu cu durere de cap.
Adică, dacă eu nu mă simt confortabil... sigur, nu „confortabil”
în sensul obișnuit pentru că ai
emoţiile acelea, îţi creşte adrenalina, totul se modifică - dar conştient
că sunt acolo şi că am ceva de făcut sau de spus...
Sunt tare curios cum vor privi sau
primi spectatorii intrarea lui Caragiale în spectacol.
Ce vă inspiră atunci când vă
pregătiți pentru un rol?
Nicu Mihoc: Eu consider că, pentru
ca să faci teatru trebuie să iubeşti,
trebuie să vezi soarele. Nu poţi să
stai în scenă tot timpul, pentru că
Thalia nu e pe scenă, adică noi nu
ne descoperim rolurile pe scenă.
Nu. Alea le iei de acasă, din tine,
din lecturile tale, din ce ai văzut,
din ce ai visat. Ele vin de undeva.
Cred că teatrul e mult mai bogat
atunci când actorul vine cu per-

sonajele lui în scenă. Nu lucrăm
cu şublerul, nu se poate face teatru astfel. Să stai unde nu te bate
soarele... Trebuie să vezi soarele,
ca să poţi să te reîntorci în „mină”,
adică acolo unde nu ai parte de el.
Trebuie să vezi oamenii. E ca şi
cum ai zice „Cred în Dumnezeu,
dar nu iubesc oamenii” - atunci
nu iubeşti pe nimeni. Trebuie să
iubeşti oamenii, implicit, şi apoi nu
mai e nevoie să spui că Îl iubeşti pe
Dumnezeu. Dacă te văd că iubeşti
oamenii, îmi ajunge. Așa e şi cu
teatrul. Trebuie să crezi în ceea ce
faci.
Cât de importantă este relația
dumneavoastră cu publicul?
Nicu Mihoc: Eu sunt un actor dependent de public. Îmi place atât
de mult să fiu acolo cu ei, de aceea
poate uneori sunt un actor monologal. În sensul că orice monolog
sau când am ceva de spus este
înspre public. Îmi place publicul.
Cred că el e raţiunea profesiei mele,
pentru că altfel jucăm fiecare la
noi acasă. Unii zic: „Artă pentru
artă”, ceea ce e fals. Acestea sunt
aşa, vorbe... Toate teoriile teatrale
pentru mine sunt veştejite dacă
nu le văd pe scenă. Poţi să vorbeş-

ti despre nu ştiu ce, dar dacă eu
nu văd pe scenă actorii vii, situaţia vie, să cred în ea, să intru în
povestea lor... poţi să îmi spui că
e Brecht, că e dedublare, poţi să
îmi spui că e tata lui Cehov, cine
vrei tu... Noi, actorii, trebuie să ne
îndepărtăm de chestia asta şi să
mergem adânc în noi, în uman.
Singurul lucru viu în scenă este
actorul. Văd prin ochii lui tot, văd
povestea.
Cum credeți că vor reacționa
spectatorii la acest spectacol?
Nicu Mihoc: Sigur vom auzi „Asta
nu e Caragiale!” Sau că trebuia să
facem ca pe vremea lui. Păi, dacă
făceam ca Aristizza Romanescu,
Calboreanu, Nottara, atunci de
ce să mai facem? Au fost spectacole minunate la vremea lor,
într-adevăr. Dar azi, e altfel. Aș
vrea ca mulţi oameni care au învăţat la şcoală Caragiale, dar nu
l-au înțeles, să-l înțeleagă în acest
spectacol. Unii vor intra în jocul
nostru, poate alţii nu... Mie însă
îmi place - şi sper să îi placă şi
publicului.
Interviu realizat de Emilia Ostace
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POETA MIHAELA OANCEA - MĂRTURISIREA BLAJINĂTĂŢII
Aşa precum poezia rămâne
mereu un izvor de simţiri
fructificat de o gândire pe
măsură, simțiri revărsate într-o
singură îmbrăţişare tulburătoare
pe ilustre pagini, ce devin o
bucurie
continuă,
citindu-i
creaţia prolificei autoare Mihaela
Oancea, pe care o consider la
momentul actual ca una dintre
cele mai arzătoare STELE în
domeniul
literaturii
române
(manifestându-se cu proză şi
poezie pentru copii, poezie pentru
maturi, hermeneutică literară),
o vom recunoaşte ca semănător
de un larg spectru de culori ale
pretinsei bucurii, năvala acesteia
dând dovadă nu de altceva,
decât de profunda recunoştinţa
a cititorului pentru regăsirea sau
descoperirea sa repetată într-o
poezie inspirată, în care sufletul
odihneşte.
Expresie vie a umanismului
pe care îl promovează la justa
valoare, noul volum de poezii
pentru copii „Năzdrăvanii din
pădure”, apărut la Ed. Pim, 2016,
vine întru susţinerea celorlate
cărţi
ale
autoarei,
tratând
probleme de importanţă majoră
în contextul globalizării, când este
deosebit de necesar să-l trăim pe
Dumnezeu cu mereu pretinsul
chip al blajinătăţii omului din noi
predispus să păstreze armonia
„... Până și ceru-i zâmbește, / Îl
alintă și-l iubește, / Căci sobolu-i
cumpătat / Și-are veșnic gând
curat!(„Răsfățul sobolului”).

Desprindere din divinitate,
lumea florei şi a faunei, toată
personificată, e o sugestie a
autoarei că natura înconjurătoare,
în frunte cu omul, fiinţă
superioară cu responsabilităţi
asumate(„Și așa, încetișor, / Sănțelegeți rostul lor, / Pe ei toți
să-i însoțiți, / Visul, voi, nicicând
s-opriți!”
(,,Năzdrăvanii
din
pădure”)), sunt o ţesătură fină a
unuia şi aceluiaşi tot unitar, creat
de Dumnezeu, întru menţinerea

armoniei
şi
înălţarea
prin
curăţenia simţirii: „Vine seara cu
gând bun / Răspândind blajină
stare, / Liniștită e natura, / Glasuri
vii se pierd în zare (,,Primăvară,
muguri noi”). De fapt, „sunt ceea
ce gândesc”! Această idee îi dă
viaţă poeziei, care e o chemare

la înălţarea spre omenescul din
noi, cititorul fiind atras întrun zbor pasional pe aripi de
Arminden prin care „Lumea-i
joc de armonii”. Atras de ea,
devii o ocheadă aruncată de pe
sub însăşi geana fermecată a
primăverii ce-ţi deschide tablouri
irepetabile, ale căror imagini
sunt culoare, parfum, dar, în
primul rând, trăire: „Chiar șiatunci când obosește, / Bondărel
tot strânge-n brațe / Dalbă floare
și-o privește / Cu ocheade-adânci și
hoațe”(,,Bondărel e-ndrăgostit!”).
Oază a înţelepciunii („De sapi
groapă altuia”, „Aricel – doctor
fără voie”), sondând dulcele grai
popular al autorului anonim,
poezia Mihaelei Oancea este o
răzbatere spre deschideri prin
strict necesara şcoală obligatorie
(„Vrem s-avem cu toţii parte?
/ Să-nvăţăm atuncea carte!”
(,,Alfabetizarea în zăvoi”), nu doar
pentru a-ţi cunoaşte locul şi rolul
(„Moş Martin e de poveste”) şi nici
doar pentru a nu te lăsa păcălit
de linguşire („Vulpea şi bursucul
nătăfleţ”), cât, mai ales, pentru
a-ţi găsi norocul, în acest caz
căutându-l nu la piaţă („Norocul
nu se vinde”), ci în tine însuţi,
profesând într-un domeniu, o artă
ce te-ar captiva preponderent şi ţiar susţine studiul „tainei despre
cei cu rang domnesc”, care sunt
chiar... „Salcâmii în floare”...
De o tentaţie a visului e cuprins
eul-călător prins de o realitate ce
poate deveni...vrajă, - dacă şi-o

doreşte, afirmă poeta Mihaela
Oancea. Este o dorinţă a afirmării
într-o totală armonie a Terrei cu
hegemonul COSMOS, transmiţător
de unde circulare, ce-l prind în ele
şi pe omul cu demnitate profund
umană, dar şi naţională, care-i
asigură veşnicie unui popor prin
dorul său de a-l înălţa şi a se
înălţa în orice parte a globului
s-ar afla, precum ne reflectă acest
lucru şi poezia „Visul ursuleţilor”:
„Zmeura cea roşioară, / Peştii
bălţii zvelţi, frumoşi, / Cu nimic nu
se compară! / De vă credeţi chiar în
stare, / Barcă-atunci să construiţi,
/ Să porniți în cercetare, / Râul să
îl îmblânziţi! / Vii primejdii sunt
pe mare, / Trebuie s-o luaţi uşor,
/ Steaua călăuzitoare / Pentru voi
este-acest dor. / Orice-alegeţi, nu
uitaţi: / Voi să vă aveţi ca fraţii,
/ Doar cinstit să procedați / Ca
urmași ai astei nații!”.
Este vorba cu adevărat de
trăirea profund-sentimentală ce
oglindește o lume a cuvintelor
şi care, în consecinţă, devine
scrisul plin de har al poetei şi al
scriitoarei Mihaela Oancea – o
nemărginire a sufletului de copil,
ce se îndreaptă spre copilul din noi
cu răvașe de dragoste, oferindu-ne
spaţiul binefacerii, al armoniei şi
al minunii lui Dumnezeu...
Lidia GROSU, poetă,
critic literar
Chişinău, 2016

Lansarea Antologiei lirice
Octavian Goga – Ady Endre
Emil ALEXANDRU
Prestigioasa manifestare „Primăria Târgu-Mureş îţi dăruieşte
o carte”, din cadrul amplu al
Zilelor târgumureşene pe 2016,
a fost pusă sub semnul nobil al
Confluenţelor culturale românomaghiare: Octavian Goga – Ady
Endre; ea s-a desfăşurat marţi, 10
mai , începând cu ora 11,00, în sala
mare a Cinematografului „ARTA”,
modern amenajată, în faţa
unui divers, receptiv şi numeros
public, de peste 200 de persoane,
alcătuit din: elevi din gimnaziile
şi liceele târgumureşene, studenţi,
învăţători, profesori, scriitori,
medici şi chiar şi ...bunici,
în
prezenţa
antologatoarei
şi îngrijitoarei acestei ediţii,
d-na Rozalia Suciachi Cotoi,
traducătoare din limba maghiară
în limba română, membru al

Uniunii Scriitorilor din România.
Manifestarea a debutat cu
prezentarea sumară a biografiei
şi operei celor doi mari poeţi:
OCTAVIAN GOGA şi ADY ENDRE de
către lectorul univ. dr. Eugeniu
Nistor, de la Facultatea de Ştiinţe şi
Litere a Universităţii „Petru Maior”,
director al revistei culturale
„Târnava”, care a evidenţiat unele
aspecte similare din viaţa acestora
şi legătura dintre spaţiul lor natal
şi specificul creaţiei lor literare.
Pentru a serba aşa cum se
cuvine aceste personalităţi ale
patrimoniului cultural european,
lansarea propriu-zisă a Antologiei
a fost precedată de un program
artistic, constând din muzică
şi poezie, în pregătirea şi cu
participarea cadrelor didactice şi
a unui grup de elevi de la Şcoala

Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
din Târgu-Mureş, în coordonarea
d-lui prof. dr. Constantin Nicuşan,
director adjunct. În cadrul acestui
program s-au recitat poezii, în
limbile română, maghiară, şi s-au
interpretat cântece pe versuri de
Octavian Goga şi Ady Endre.
La rândul său, Prof. dr.
Constatin Nicuşan, membru al
Uniunii Scriitorilor din România,
a prezentat cele mai semnificative
aspecte ale operei lirice a celor doi
poeţi, arătând că aici nu vorbim
doar de două vieţi paralele, ci şi
de două prietenii durabile, de două
destine literare care se împletesc
armonios, configurând fiecare
linii de creaţie reprezentative
pentru culturile din care îşi trag
obârşia,
înregistrând
aceste
confluenţe spirituale remarcabile,

pe care noi putem să le admirăm
şi azi în matca universalităţii.
La finalul acestei manifestări
toţi participanţii aflaţi în sala
mare a Cinematografului „ARTA”
au fost „premiaţi”, primind
gratuit câte un exemplar al
Antologiei lirice tocmai lansate! De
asemenea, o parte din tiraj a fost
donat şcolilor participante pentru
premiile şcolare.
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Perioada comunistă reflectată
în proza scurtă a lui Zeno Ghiţulescu
Iordana ZBOROVSKY (BUTA)
Unele proze scurte ale poetului
mureşean, Zeno Ghiţulescu au
ca sursă de inspiraţie perioada
comunistă: Eşecul şi Pradă oricui,
oricând. Perioada este una pe care
scriitorul o cunoaşte mai ales
din propria experienţă. Astfel în
Eşecul găsim în formă prescurtată
povestea vieţii profesorului Teodor
Valerian din romanul Tăvălugul.
În proză profesorul se numeşte
Bazil Deleanu şi este asistentul
la catedra de istoria artelor şi
estetică de la universitatea din
oraş. Asistentului universitar
îi este perchiziţionată casa din
cauza prezentării în orele de curs
a tendinţelor din arta lui Rafael
Sanzio, Goya şi Tizian. Drama
intelectualului se mută de la
o şcoală gimnazială în mediul
universitar. Concepţia despre
viaţă a personajului principal
constă în opoziţia faţă de regimul
comunist prin nerespectarea
unei programe rigide impusă de
acesta şi deschiderea gustului
estetic al cursanţilor pentru
valorile artistice autentice ,,nu se
limita în a descrie ,,grandoarea
unică” a umanismului socialist,
ci înfăţişa plastic, cu însufleţire,
frumuseţea capodoperelor
artelor plastice arhitectonice
ori literare din antichitate până
în epoca modernă, lucru deloc
de neglijat pentru formarea
gustului estetic al tinerei
generaţii obligată să îngurgiteze
pasta uniformă a realismului
socialist atotcuprinzător.”1 Aflăm
că Bazil a sosit în oraş pe baza
unor promisiuni cărora le-a dat
crezare, fiind animat de dorinţa
de a se afirma în domeniul
universitar şi scriitoricesc.
Ascensiunea pe scară ierarhică îi
va fi posibilă cu condiţia aderării
la doctrina marxist-leninistă.
Rectorul Arhip Călian îi face
cunoscut acest lucru într-o
discuţie prietenească ,,l-a invitat
în fastuosul său birou să-i anunţe
plăcuta veste că a fost avansat
şef de lucrări şi ascensiunea
spre cele mai înalte ierarhii îi
este deschisă, cu condiţia să fie
mai atent la cursuri în privinţa
viziunii marxist-dialectice la
dezvoltarea subiectelor, iar în
al doilea rând să se gândească
cât se poate de serios la faptul
de a face demersurile necesare
pentru a fi primit în rândurile
partidului comunist, deoarece
deţine premisele necesare pentru
un tovarăş de nădejde.”2
Bazil nu poate accepta
acest compromis pentru că nu
îl înţelege şi nu îl consideră
necesar. Astfel se află singur

în faţa unui destin nefavorabil.
Societatea apreciază omul
şi îl integrează în funcţie de
apartenenţa politică. Scriitorul
pătrunde tainele vieţii din acea
perioadă a zorilor socialismului
şi din postura personajului
martor, fără nume, la întâmplări
relatează drama conştiinţei
omului izolat. Familia,
reprezentată aici prin soţie,
caută să îl influenţeze ,,Ţi-am
zis eu atunci să accepţi să te
înscri în partid, toate căile ţi
s-ar fi deschis, acum cred că e
prea târziu.”3 Sugestia feminină
reprezintă tentaţia unei alianţe
cu Satana. Femeia se numeşte
Maria, deşi propunerea ei
seamănă mai mult cu îndemnul
Evei. ,,Femeia a văzut că pomul
era bun de mâncat şi plăcut de
privit, şi că pomul era de dorit
ca să deschidă cuiva mintea.
A luat deci din rodul lui, şi a
mâncat; a dat şi bărbatului ei,
care era lângă ea, şi bărbatul a
mâncat din el.”4 Femeia creionată
de Zeno Ghiţulescu este una
dispusă la compromisuri fiind
departe de numele purtat. Maria,
din Biblie este noua Evă căreia
Creatorul îi porunceşte încă din
Geneză să îl înfrunte pe Satana
,,Vrăşmăşie voi pune între tine
şi femeie, între sămânţa ta şi
sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi
capul.”5 Maria din Eşecul este o
femeie cuprinsă de teamă şi care
pare să cunoască mijloacele de
represiune folosite de Securitate
pentru menţinerea Partidului
Comunist la putere în România.
,,Brutalitatea a fost trăsătura
caracteristică a oamenilor aleşi
de Moscova pentru a conduce
Securitatea în România.”6 În
textul prozei nu sunt dovezi, că
soţia lui Bazil ar avea dovezi în
privinţa agresivităţii forţelor de
ordine. Tot fără o argumentare
solidă decât cea a presimţirii
Maria insistă asupra vorbelor sale
,,Eşti un naiv, Bazil, ripostă cu
tristeţe Maria, sunt sigură că are
la îndemână un întreg arsenal de
motivaţii oferite de puterea celui
ce deţine cuţitul şi pâinea, tu eşti
o simplă unealtă care trebuie să
te supui ori vei fi aruncat la lada
cu deşeuri.”7
Soţia încearcă să-şi protejeze
soţul. Dragostea cu care încearcă
să îl înconjoare este ignorată.
Bazil îşi cheamă în apartament o
cunoştinţă căreia i se destăinuie
în lipsa Mariei care este
plecată la părinţi. Destăinuirea
abundă în detalii de natură
intimă despre sentimentele
de dragoste pe care i le poartă

Mariei, dar se focalizează asupra
problemei cu autorităţile. În
ciuda aversmentului primit
de la propria soţie, Bazil cere
ajutorul Statului şi se loveşte de
sistemul politic comunist aflat
la începuturi. Ulterior realizează
avertismentele Mariei despre care
povesteşte încă cu înverşunare,
cuvintele ei fiind transcrise în
exprimare directă.
Este descrisă în cele mai mici
detalii aşteptarea şi revenirea
la uşile Comitetului Judeţean de
partid ,,să meargă la ghişeul nr.3
pentru a primi număr de ordine...
la ora 7 se prezentă la acelaşi
ghişeu, unde era îmbulzeală de
nedesris, primi însă numărul
de ordine 12.”8 Sunt creionate
portretele slujbaşilor sistemului
reprezentaţi de căre ofiţerul de la
intrare, fără nume şi tovarăşul
Brebu, personaj căruia i se
atribuie o importanţă deosebită.
Trăsăturile fizice ale lui Brebu
nu sunt luate în considerare de
către scriitor şi nici de către Bazil.
Ceea ce merită însă reţinut este
îmbrăcămintea care produce
spaimă în sufletele mulţimii
,,ca şi cum el ar fi avut puteri
depline sub modesta uniformă de
slujbaş.”9 Asistăm la o răsturnare
a proverbului românesc şi vedem
cum în socialism haina îl face
pe om.
Descrierea concretă şi
arborescenţa frazei măresc
tensiunea exprimării şi prin faţa
lectorului trec în fugă locurile
unde Bazil a fost nevoit să
aştepte, oamenii prezentaţi ca
un mare personaj colectiv care,
deşi este numeros şi nemulţumit
nu are putere să schimbe ceva.
Prin acumularea evenimentelor
prezentate scriitorul exprimă
revolta asistentului universitar
prins în hăţişurile sistemului
politic. Când presiunea asupra
lui Bazil creşte relatarea se face
la persoana a III-a personajul
martor preluând întreaga narare
a faptelor de la personajul
principal. Asistăm astfel la
o schimbarea a perspectivei
narative din cea aflată în
afara povestirii la una care se
confundă cu personajul principal.
Personajul martor devine un
narator omniscient care trascrie
tot ce i s-a spus fiind întru totul
de acord cu Bazil.
Scriitorul nu are nimic de
remarcat faţă de atitudinea lui
Bazil, care îşi deschide sufletul
în faţa unei persoane fără nume,
cu care are nişte cunoştiinţe
comune: doctorul Lucian
Pantelimon şi Bianca Alexe, de

la catedra de filosofie marxistleninistă ,,singura persoană care
se apropiase de el cu surâsul pe
buze în cel mai natural mod.”10
Proza scurtă se încheie brusc după
notarea scrupuloasă dialogului
avut de Bazil cu tovarăşul Brebu
de la Comitetul Judeţean de
partid. Tocmai în acest dialog
reprezintă punctul culminant
al prozei. Adresarea este extrem
de politicoasă, dar vestea este
una directă şi prevesteşte finalul
nefavorabil ,,Tovarăşu’ Deleanu,
modul cum judecaţi lucrurile care
vi s-au întâmplat este complet
eronat, vă rog să nu vă supăraţi
că v-o spun pe şleau, atitudinea
forurilor universitare faţă de
activitatea d-voastră şi aşa zisa
percheziţie ilegală ce vi s-a făcut
nu sunt decât forme legitime de
control şi apărare a siguranţei
statului nostru socialist mereu
atacat de concepţii şi comploturi
reacţionare ce se intitulează
pompos ca fiind liberale...eu vă
spun prieteneşte, nu are rost să
vă cheltuiţi atâta energie pentru
o cauză pierdută.”11 Exprimarea
frumoasă a scriitorului provine
din faptul că Zeno Ghiţulescu
îşi ridică standardul cu fiecare
frază aşternută pe hârtie. Eşecul
lui Bazil reprezintă o lovitură
puternică pentru că acesta îşi
vede visul spulberat. Scriitorul
empatizează cu personajul
afişând o atitudine critică la
adresa forţelor malefice aşezate
de către partid la conducere
pentru a distruge scopurile
intelectualilor ,,aruncând la gunoi
efortul şi ţelul unei vieţi. Pentru
prima dată, Bazil realiză că el ca
individ nu reprezintă nimic în
faţa puterii cu mii de invizibile
tentacule.”12
Concluzia Eşecului reprezintă
o reaşezare a vorbelor Mariei.
Această schimbare a ordinii
cuvintelor personajului feminin
principal sunt o acceptare a
ocrotirii femeii chiar dacă aceasta
îi este inferioară bărbatului.
Maria nu desfăşoară o muncă
concretă, nu are surse de
venit proprii aşa cum aflăm
despre Bazil. Ea este casnică,
plină de dragoste şi se retrage
atunci când sfaturile nu îi sunt
ascultate. Scriitorul o prezintă
prin ochii lui Bazil, care susţine
că o iubeşte la nivel verbal.
Declaraţia de dragoste este
cosistentă, detaliată, dar anulată
prin deschiderea exagerată în
faţa acestei cunoştinţe căreia
personajul principal îi deschide
uşa apartamentului fără să
(Continuarea în pagina 13)
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stea pe gânduri şi îi oferă în
semn de preţuire ,,o sticlă de vin
chihlimbariu...dacă cumva nu-mi
place poate să-mi ofere un vin
roşu mai licoros.”13 Băutura este
un semn al traiului îndestulat,
al veseliei făcând trimitere la
Nunta din Cana Galileii unde,
apa este transformată în vin de
către Iisus. În proza Eşecul se
poate observa că pentru Zeno
Ghiţulescu alcoolul aduce alinare
şi mai atenuează din amintirea
greutăţilor vieţii cotidiene.
Din aceeaşi categorie a
prozei de inspiraţie istorică
contemporană face parte proza
Pradă oricui, oricând. Scriitorul
insistă de această şi dată tot pe
drama intelectualului. Personajul
este Virgil Candrea, fiu de
intelectuali, exmatriculat din
Institutul Politehnic din cauza
originii nesănătoase. Descinderea
în mediul de viaţă a lui Candrea
se realizează printr-o descriere
balzaciană ,,o odaie de nu mai
mult de 10 m², un godin de tuci,
o canapea, o masă mică şi o
fereastră care dădea spre o curte
îngustă cu mai mulţi locatari.”14
Mediul ostil, sărăcăcios în
care este condamnat la viaţă
este în antiteză cu aspiraţiile
sale. Cărţile pe care le posedă
sunt opere ale lui Aristotel, Kant,
Sfântul Augustin, Freud, Hegel,
Blaga. Postul de radio pe care
îl ascută este unul îndrăgit de

români în perioada comunistă,
Europa Liberă. O altă sursă a
revenirii entuziasmului este
visarea cu ochii deschişi. Candrea
pare un romantic rătăcit în
contemporaneitate ,,prin minte
îi treceau amintiri din copilărie,
casa părintească cu acea
linişte şi armonie luminoasă
pe care n-o putea uita...”15 Este
omul neînţeles de societatea
ce îl condamnă la un exil în
mijlocul semenilor. Lucrează ca
muncitor în fabrică şi aparent nu
deranjeză cu nimic autorităţile
statului. După o întâlnire cu
un coleg de şcoală, Voicu Cerna
intră brusc din nou în atenţia
Securităţii. Represiunea pe care
o îndură este prezentată gradat,
scriitorul insistând pe urmărire,
retrogradare la locul de muncă şi
în final eliminare prin anchetare
silită în sediul Securităţii.
Tensiunea prozei este redată
prin prezentarea evenimentului
şi apoi prin reluarea acestuia
de către personajul principal.
Virgil Candrea analizează în
permanenţă întâmplările.
Trăieşte o permanentă stare
de panică şi suspiciune ,,figura
perfidă a lui Cerna care, desigur,
nu era ceea ce dorea să pară, ci
cu siguranţă un provocator trimis
de miliţia secretă să-l tragă de
limbă.”16 Neliniştea, starea de
indispoziţie se concretizează
ca şi cum gândurile rele ar

atrage evenimente nefavorabile.
Frământările conştiinţei nu îl
lasă să doarmă. Iubirea trecută
şi eşuată pentru Adelina îi
revine periodic în minte. Odată
cu aflarea veştii că femeia
şi-a refăcut viaţa şi l-a uitat
apare iertarea. În momentele
de cumpănă Candrea caută
liniştirea conştiinţei în biserică.
Misticismul este rodul educaţiei
din familie şi îl fortifică.
Personajul nu ţine seama de
pericolul căruia se expune.
Ateismul socialist nu are valoare
în faţa refugiului în gesturile
reînviate din perioada copilăriei.
Intrarea în biserică reprezintă o
întoarcere în timp prin repetarea
gesturilor dintr-o perioadă
fericită a existenţei ,,trase în piept
mirosul de tămâie şi de lumânări
arse, amintindu-şi de copilărie,
când în fiecare duminică mergea
la biserică să asculte Sfânta
Evanghelie în acea atmosferă
înălţătoare fără seamăn.17 În
acest spaţiu mistic pătrunde un
om nesigur, pradă angoasei şi
vedem ieşind un alt om gata să
înfrunte viaţa. Transformarea
este una miraculoasă produsă
cu o rapiditate covârşitoare.
Schimbarea atitudinii este
diametral opusă ,,Se grăbi să
plece, neştiind nici de ce şi unde.
Ieşi din locuinţă şi porni în oraş
fără ţintă...Părăsi locaşul sfânt
liniştit şi împăcat, descoperind o

faţă ascunsă a lumii pe care până
atunci nu o văzuse...”18

1. Zeno Ghiţulescu, 8 proze scurte
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Keith Hitchins, Şerban Papacostea,
Pompiliu Teodor, op.cit., p. 413
7. Zeno Ghiţulescu, op.cit., p. 18
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11. Ibidem, p. 21
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600 de kilometri prin Dobrogea (III)
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Ajung şi acolo, după ce, din
lipsă de timp, renunţ la a mă
întâlni cu o rudă de acasă venită
cu familia la mare. Nici nu mi se
pare prea plăcut să apar aşa, după
zece zile de excursie prin Dobrogea.
Drumul spre sud este un adevărat
calvar, deşi şoseaua spre Mangalia
are două bezi pe sens. Nu-mi aduc
aminte să fi întâlnit cândva atât de
multe tiruri. În timp ce pedalam,
un domn s-a ţinut lipit de spatele
meu pedalând, până când,
supărat, am oprit, invitându-l să
mai pedaleze şi singur, să mai
simtă şi el frecarea cu aerul.
Staţiunile acestea din sudul
litoralului, cu nume frumoase
de planete, au fost construite
defrişându-se o parte din pădurea
Comorova, o veche plantaţie
înfiinţată cu peste 100 de ani
în urmă pentru a împiedeca
deşertificarea Dobrogei. Atunci,
când România era regat şi
Dobrogea s-a alipit ţării, pe lângă

podurile de peste Dunăre, s-a
realizat şi acest proiect de care azi
nu-şi mai aduce aminte aproape
nimeni. Staţiunile s-au realizat
tăind copacii mari, dar fără a mai
planta alţii în altă parte. Totul
curat, liniştit, multă lume însă cu
copii, familii şi, evident, lipsesc
tot felul de localuri de fiţe. Fireşte,
când dau peste un camping mă
hotărăsc repede să înnoptez, mai
ales dacă are o serie de facilităţi
ca cel de-aici, din Neptun, adică
duş, piscină - un lucru care mi
s-a părut întotdeauna un moft
când marea este atât de aproape.
Nu prea sunt clienţi care să
înnopteze; o domnişoară drăguţă
de la recepţie încearcă să mă
lămurească spunându-mi că încă
nu a început sezonul, deşi suntem
la sfârşit de iunie. Aşa că, în preţul
cazării, îmi spune că pot să-mi
pun şi cortul, pentru care în sezon
ar trebui să mai scot ceva bani
din buzunar. Lucru pe care nu-l
înţeleg, dar face parte şi asta din
ciudăţeniile litoralului românesc.

A doua zi mă plimb prin Neptun
şi, fiindcă nu am nimic de citit
şi simt nevoia, caut un chioşc de
ziare de la care îmi cumpăr o carte
despre sistemul de supraveghere al
cetăţenilor realizat prin controlul
Americii asupra internetului, bazată pe uluitoarele dezvăluiri ale
unui Edward Snowden, acum
ajuns celebru după ce a dat în
vileag toată tărăşenia prin care
statul american îşi supraveghează
cetăţenii.
Pe malul unui lac cu maluri
betonate este locul unde mă
hotărăsc să mă odihnesc. Lacul lui
Ceauşescu, mă lămureşte aceeaşi
vânzătoare, amabilă cu mine
fiindcă i-am cumpărat cartea. Şi
cum stau pe malul lacului, văd doi
ţigani domneşti cum dau la plută
să prindă peşte printre nuferii
albi. Sunt singurii de fapt, şi
conform prejudecăţilor pe care le
am şi eu despre ei, nu mă mai mir
deloc. Un copil de vreo doisprezece
ani, de-al lor, cu un tricou strâns
pe corpul gras se plictiseşte şi le

pune întrebări enervante ţiganilor
adulţi. Aproape că am adormit
pe bancă, găsind un loc mai ferit
de ochii lumi. Vreau să ajung în
Bulgaria. Am făcut-o şi anul trecut
când am mers până la Balcic, şi
din Mangalia sunt circa 100 de
km, pe care atunci, cu pasiunea
mea de a vedea şi cerceta tot
mai multe locuri, şi tot oprindumă pentru asta, i-am făcut în
trei zile. În tot acest răstimp, am
făcut numeroase opriri colectând
faună, făcând şi fotografii.
Ajung şi pe plajă, dar nu ştiu
dacă sunt în Neptun sau într-o
altă staţiune, aici este greu să
te orientezi; de fapt staţiunile
sunt legate una de alta, dovadă
şi minicarul cu turişti care face
legătura între ele. Plaja este foarte
îngustă, în câţiva ani nici nu o să
mai fie dacă nu se iau măsuri, şi ce
măsuri ar putea fi mai bune decât
acelea de a mări digurile betonate,
de a aşeza din nou stabilopozii cu
cele patru picioare,
(Continuarea în pagina 9)
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cât mai mulţi şi cât mai adânc
în mare. Ar mai fi obligatoriu
totodată aducerea de nisip, mă
gândesc eu deşteptând în mine
interesul unui arhitect ratat.
Aici totul este făcut praf, inclusiv
trotuarele de beton de pe marginea
plajei, care sunt rupte, distruse
de vreme, valuri. În schimb sunt
şezlonguri. Mă aşez pe unul, la
umbră şi adorm într-o clipă. Dorm
cîteva ore, nu a venit nimeni să
mă deranjeze, sunt încă cu cartea
despre spionajul, ascultarea telefoanelor de către americani,
verificarea e-mailurilor şi îmi
zâmbeşte figura uşor efeminată a
lui Snowden de pe copertă.
Plec spre Bulgaria, trecând de
Mangalia, şi podul peste lacul cu
acelaşi nume îmi aduce aminte
că sub el e un loc în care cu ani
în urmă am zărit acostate nave
ale marinei militare româneşti.
Sunt totuşi şi acum, dar mai
puţine. Un vapor uriaş acostat
la cheu, foarte aproape de podul
lung, un mineralier, încerc sămi dau cu părerea în timp ce cu
coada ochiului văd către dreapta prelungirea lacului către Dobrogea, terminându-se undeva
în pădurea Hagieni. Îmi aduc
aminte când am văzut prima şi
singura dată pădurea Hagieni,
fiind dus dinspre Mangalia şi
adus înapoi de un tătar în căruţa
lui, care mi-a povestit cu har
cum era Dobrogea acum treizeci
de ani, poate patruzeci, când mai
era CAP- ul la Hagieni, la Albeşti,
unde era el şef. Şi de acolo de
sus, din căruţa cu roţi de maşină,
îmi arătă el undeva în depărtare
Vama Veche şi graniţa. ,,Uite, o
vezi?ʼʼ, îmi zicea. ,,Unde sunt plopii
aceia, acolo este graniţa”. Şi în
sat, în Hagieni am văzut geamia,
o clădire modestă cu un singur
minaret, care nu mi-a părut a fi
cine ştie ce, după care am luat-o
pe jos peste câmpuri către pădure,
trecând prin dreptul cantonului
silvic, apoi prin plantaţia de pini
cu rol de tampon pentru plantele
rare care creşteau pe dealurile
calcaroase, canaralele Dobrogei,
care forma de fapt pădurea rezervaţie. Cascaia, Valea Şerpilor, nume care-mi vin în minte, legate
de acest capăt de ţară.
Ce-mi place la Vama Veche
este liniştea. Punctul de trecere
al frontierei este înconjurat de
o câmpie ridicată, un loc ars de
soarele sudului, în care plopii
înalţi creează o răcoare plăcută.
Am simţit această linişte în
urmă cu zece ani, când fortuit
de anumite probleme, a trebuit
să aştept cam o oră pe băncile
dintre plopi şi atunci nici nu prea
era lume. Între timp, lucrurile
s-au mai schimbat, şi, după ce
treci de babilonia arhitecturală
din 2 Mai - un sat cu pretenţii
recente de staţiune, în care au

crescut vile chicioase de-o parte
şi alta a unor străzi neasfaltate,
de pe care ies cocalari care
ambalează maşini scumpe, iar
terasele afişează preţuri nesimţit
de piperate -, trecerea graniţei în
Bulgaria te aruncă pe un tărâm
dintr-o altă lume. Câmpia înaltă
a Cadrilaterului îţi oferă liniştea
pedalării prin sate mici, în care
oamenii fac agricultură la un pas
de mare, vând miere de scaieţi şi
salcâm la poartă sau beau bere
Kamenitza la terase minuscule.
Durankulak, prima localitate din
drum are o plajă excepţională, la
care se ajunge de la o intersecţie
situată înainte de intrarea în sat.
Un drum destul de prost asfaltat,
de vreo trei kilometri, te duce la
marginea unui restaurant rustic,
liniştit, cu o panoramă splendidă asupra mării şi a plajei care
se întinde pe mai mult de 10
kilometri. Nu este nimeni, poţi
pune cortul unde vrei, poţi să stai
şi la campingul modest situat
pe faleză la o oarecare înălţime
de nivelul mării, dar cel mai
frumos este să stai la terasa
restaurantului privind
marea,
printre arborii tineri de albizia,
cu o bere Kamenitza în faţă şi să
visezi. Ţi se face foame, eşti servit
prompt, dar apoi, te poţi bucura
de vederea plajei cu nisip gălbuiauriu, cu plante care cresc din
sălbăticia lui, ţepoase şi pline de
siliciu, sau fructele colţilor babei
şi scoici, melci uriaşi, cochilii
pierdute în imensitatea dunelor.
Am prins anul trecut aici o ploaie pe plajă şi dimineaţa am rămas aproape până la amiază să
se usuce cortul. Tot atunci am
văzut un marsuin eşuat, adică
un soi de delfin mic. Drumul
spre sud trece cum spuneam
prin sate în care îşi fac apariţia
smochinii, aici sub forma unor
tufe nu prea mari, arbuşti, dar
devin mai viguroşi pe măsură ce
te apropii de Balcic. Kavarna este
un orăşel cu un mic supermarket
cochet, în care poţi cumpăra de
toate. Are o piaţă destul de mare
amenajată cu fonduri europene,
unde poţi sta pe o bancă şi admira
arborii ornamentali din parcul
de-alături, clădirile frumoase şi
liniştea extraordinară. Din orăşel,
este un drum spre mare, pe care
dacă-l parcurgi, ajungi la cel mai
estic punct al Bulgariei, o zonă în
care faleza devine stâncoasă şi
a apărut o aglomerare de clădiri
chicioase, ca la noi, printre care
te poţi plimba pe două roţi fără
să te întrebe nimeni despre ceva.
Drumul în continuare merge de-a
lungul ţărmului, printr-un fabulos
peisaj stepic dobrogean, cu clădiri
abandonate, foste CAP-uri, staţii
de desalinizare a apei, o tabără de
turism ajunsă în ruină, compusă
din căsuţe vechi şi putrezite.
În spatele lor, câţiva smochini
rezistă astfel vânturilor reci de

iarnă. La Tyulenovo am putut să
fac scufundări împreună cu câţiva
bulgari, unii mai echipaţi ca mine,
veniţi cu rulote, corturi mari, în
care stăteau câteva familii împreună, fără să deranjeze pe nimeni.
Scafandri în costume de neopren,
cu harpoane, îmi cam stârneau
fiori, pentru că se mişcau înotând
dintr-un loc în altul fără să-i văd
prea bine. O lume locală ataşată
de mare vine să facă baie şi plajă
în costumul lui Adam şi Eva, fără
să-şi facă probleme dacă şi cum
sunt percepuţi de cei din jur. Astfel
de mici golfuleţe cu apă adâncă
şi foarte curată sunt răspândite
peste tot către capul Caliacra,
unde faleza este foarte înaltă şi nu
mai poţi ajunge la apă.
Înainte de Caliacra, limba
de ţărm înalt care avansează în
mare, loc pe care l-am văzut şi
din avion, există o mică staţiune
numită Bolata, cu stâncărie ce
coboară spre mare, şi unde încep
să crească smochini în tufe
agăţate de-a lungul peretelui de
calcare roşii. Din loc în loc sunt
mici pâlcuri de arbori, apoi arbuşti
care au ţepi şi poţi să ajungi
undeva deasupra mării venind
chiar dinspre şosea. La marginea
localităţii am intrat tot anul
trecut într-un magazin interesant
cu picturi marine şi obiecte de
artizanat, oferite spre vânzare de
o frumoasă şi amabilă doamnă.
Şi aici, aproape de ţărm s-au ridicat câteva vile impunătoare. Un
somn în cort pe faleza stâncoasă
suspendată la zeci de metri deasupra apei, folosind ca adăpost de
vântul brizei micile tufărişuri este
extrem de reconfortant.
A doua zi, dacă ai energie, poţi
face o excursie de la Balgarevo
spre Caliacra, dar recunosc, eu am
mers numai cu maşina. Pedalarea
în continuare este splendidă, se
vede aşa numita Coastă de Argint,
pe stânga direcţiei de mers, şi
ghicesc în departare Balcicul,
la poalele unei faleze înalte, cu
pereţi de calcar şi păduri încâlcite
de cărpiniţă, stejari şi multă iederă agăţătoare. Mi-a plăcut drumul
de-a lungul ţărmului, mai pitoresc
deşi mai lung decât cel principal,
pe unde întâlnesc şi alţi ciclişti,
şi, după Kavarna, un oraş ceva
mai mărişor, unde, poposind,
am descoperit un parc cu statui
interesante, am coborât aproape
imediat faleza pe o şosea îngustă
care mergea paralel cu ţărmul
mării. La stânga este marea, la
dreapta peretele înalt al falezei,
cu tot felul de arbuşti crescuţi din
stâncă: scumpie, smochini, dar
şi arbori care se ivesc în locurile
mai umede. Maşinile sunt rare, şi,
oricum, nu vă aşteptaţi ca bulgarii
să aibă prea multe maşini. Adesea
trebuie să treci prin pădurici, mai
ales în apropiere de Balcic. De
ajuns în Balcic ajungi, dar epuizat,
şi eşti foarte aproape de portul

unde sunt două macarale şi, de
regulă, nu sunt nave acostate la
cheu. Tot aici este şi vechea plajă,
minusculă, cu apă rece. O alta s-a
deschis mai departe, către castelul
reginei Maria, pe care-l ştie foarte
multă lume. Balcic seamănă
din anumite privinţe cu staţiuni
gen Herculane, adică vezi mai
ales români, perechi vârstnice
ce se plimbă pe faleză. Mergând
la pas mai poţi admira câteva
bijuterii arhitectonice româneşti
interbelice, dar poţi încerca să te
aventurezi şi prin vechea mahala
turcească. E locuită în prezent de
ţigani, care şi-au ridicat căsuţe din
cărămidă. Altfel, amplasamentul
este foarte frumos, nu ştiu cât de
sigur a devenit. Se poate totuşi
merge. Balcicul are şi blocuri,
undeva deasupra falezei, un
cartier pe care-l vezi la dreapta
ta când cobori de pe şoseaua
principală către mare. Din păcate,
şi în Balcic au apărut foarte
multe hoteluri mari, care riscă
să acopere pereţii impresionanţi
de calcar şi staţiunea tinde să se
sufoce în turişti vara. Plajă, baie
cam dificil acum, rămâne să te
plimbi şi să vezi, inclusiv noaptea,
castelul reginei Maria, unde, într-o
seară, am întâlnit şi locatarii lui,
câteva exemplare de jder care au
ieşit dintr-un pod al unei clădiri
şi alergând se jucau pe crengile
unui arbore uriaş. Impresionant
de mulţi turişti străini, mai ales
ruşi, prietenoşi, stau cazaţi la
hotelurile de trei stele de lângă
mare şi vin aici pentru cel puţin
două săptămâni.
Dacă vrei să trăieşti rustic, să
simţi experienţa unei perioade
trăită la cort, hălăduind pe coclauri cu bicicleta, cunoscând
oameni simpli, Balcicul, poate fi
considerat un punct terminus al
călătoriei.
Dobrogea străbătută de la
nord la sud este o ţară aparte.
Tărâmul se pliază între fluviu şi
mare şi oamenii lui au ceva din
frumuseţea oamenilor stepei,
mă gândesc la liniştea cu care te
privesc, dar şi din cea a oamenilor
mării, zbuciumul lor, permanenta
lor trudă pentru a trăi. Cine a
zis - Dobroge ţară săracă, bate
vânt şi creşte piatră, a surprins
destul de bine fizionomia acestui
tărâm, unde vântul este aproape
continuu şlefuind pietrele, scoţând la suprafaţă martorii de
eroziune, făcând ca vegetaţia să
rămână adesea pitică, arbori şi
plante ierboase deopotrivă. Sufletul Dobrogei este relevat de legătura dintre feluritele grupuri
etnice care trăiesc aici de secole
împreună pe relieful măcinat al
acestui ţinut mereu surprinzător.
Călătoria cunoaşterii nu are decât
să-ţi facă bine.
FINAL

artă plastică
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Antonio Del Dono - către o arhitectură plastică
a informalului
Radu FLOREA, artist plastic, membru al UAPR Mureș
Bună seara! În deschidere,
un succint parcurs biografic al
artistului invitat astăzi la galeriile
UAP din Tg.Mures se impune:
Antonio Del Dono s-a născut in
BENEVENTO în 1927, a urmat scoala
gimnaziala Vitelli, apoi Liceul de
arta și Academia de Arte Frumoase
din Napoli. Inceputurile anilor
50 sunt marcate de studiile de
grafică arhitecturală. În anul 1962,
Del Donno susține prima expoziție
personală la Muzeul Pinacotecii
din Benevento iar doi ani mai
tirziu, in 1964 participă la bienala
de la Veneția unde îl întâlnește
pe Robert Rauschenberg, al cărui
stil declară că l-a influențat de-a
lungul carierei sale.
În acei ani, ia contact cu
expresionismul abstract al școlii
de la New-York, cu tașismul
și cu gestualismul dar și cu
minimalismul, cu arta informală
și
curentul
“arte
povera”.
(Întâlnirile cu artiștii Robert
Rauchenberg, De Kooning, Pollock,
Tapies, Vedova, Schiffano și Andy
Warhol considerându-le punctele
de referință ale poeticii sale
plastice.)
Antonio del Donno se înscrie
apoi in avangarda anilor 60,70
realizând în 1972, Evangheliileacele cărți-obiect din lemn, câteva
din ele expuse astăzi la Vatican,
pentru ca in anii 80, deținând
o bună și diversă tehnică să
vireze către combined-painting,
stil marcat în continuare de
influența lui Rauschenberg. În
această perioadă realizează o
expozitie personală in studiolul
Cavalieri din Bologna, succesiv la
Hamburg in spatiile din cadrul
Volksuniversiteit pentru ca în
final, să inaugureze o vastă
expoziție în muzeul Sannino din
Benevento, după cum se arată în
biografia de pe siteul artistului
italian.

In anii 90 Del Donno va
expune peste ocean la West Room
Gallery in New York și apoi in 1993
in Museum of Modern Art. Câțiva
ani mai târziu este printre artiștii
prezenți la Muzeul Pecci din Prato.
În anii 2000, filozofia plastică
a artistului este bine receptată
de critica de specialitate prin
seria “Containerelor de Lumină”
revenind la Evangheliile din lemn,
apoi de la Cuvintele de Foc la
Capcane și la lucrarile mai recente
care ironizează subtil lumea
publicității și a marketingului,
criticând
consumismul
și
superficialitatea vizualului în care
trăim.
În ultimul deceniu, Antonio
del Donno a fost prezent cu
numeroase personale la Roma,
la galeria Margutta, l’Art Dabliu,
l’Art Gallery, iar in anul 2007
artistul din Benevento fost
invitat să pregătească o expoziție
personală la Los Angeles, in sălile
dell’Estrada Gallery.
A beneficiat de referințe
critice valoroase din partea celor
care s-au ocupat de promovarea
lucrărilor sale pe scară largă:
Achille Bonito Oliva, Filiberto
Menna,
Mirella
Bentivoglio,
Enrico Crispolti, Giuseppe Galasso
și alții. Lucrările sale sunt expuse
astăzi în mai mult de 45 de orașe
și în peste 72 de locații precum
muzee, expoziții permanente,
spații private și instituționale.
Vă propun, în continuare,
o recenzie de stil, mesaj,
semnificație și sens ( conform
sistemului critic al lui Eugenio
d’Ors).
Semnul rapid și incisiv
caracterizează abordarea lui Del
Donno încă din anii 60 fie că e vorba
de peisaje sau de aranjamente
arhitectural-urbane (Mario Rotili,
1962). Când Del Donno trece la
tridimensionalitatea obiectului,
la sculpturalitatea volumelor,
soluția pentru care optează este
aceea a “receptoarelor de lumină”
(conform
aprecierilor
critice
aparținând lui Achille Bonito Oliva
din catalogul Tratto dal catalogo
Galleria Portici, 1968).
Există la Del Donno o
preocupare pentru experimentele
declanșatoare ale unor reacții
estetice propunându-ne raportul
dintre fluiditatea imateriala a
luminii și uzitarea materialor
industriale dure, concrete, precum
lemnul sau pasticul, în realizarea
receptoarelor sale de lumină,
acele „contenitori di luce” din care
să direcționeze apoi, expansiv,
energia luminii.

Integrarea
elementului
fluid al luminii in structura
solidă, riguroasă a materiei
tridimensionale este principiul
vizual pe care artistul îl urmărește
în creația sa (cf. Filiberto Menna,
1968).
Interesantă a fost, în anii
70-80, opțiunea desacralizarii
pornind de la realizarea Evangheliilor din lemn (acele cărți–
obiect de mari dimensiuni
revendicate de curentul „arte
povera”, așa cum remarcă Mirella
Bentivoglio în anul 1978 în Tratto
del catalogo Mazotta) ca și noul
conformism al logoiconografiei
sale. “Questi metalibri”-aceste
“metacărți”, după aceeași sursă
critică raportată la un eveniment
ulterior, din 1990.
Conștientizarea pierderii autenticității individului (integrat,
dar
anonim,
în
consumismul realității socio-economice
a sistemului) a declanșat la
Antonio Del Donno o tentativă de
revalorizare a persoanei. Soluția
o găsește artistul prin întoarcerea
la semiotica primitivă a semnului
primordial cu recurs la versete
biblice, traversând cu tușe ample
și violente în angularitatea lor
ample spații-fundaluri pentru
o punte a iraționalului către
raționalexaltând
contraste
absurde, fantastice. Gestul amplu
completează acest dialog intern
cu acuratețea angulară a liniei (cf.
Enzo Battara, 1979).
Deplasarea sensului imaginar
către geometrizarea impusă de
linie, dar prin filtrul cognitiv al
unei metafizici de care școala
italiana nu e străină dacă e să
mă refer doar la Giorgio De Chirico
neignorând însă, filiația de unică
și uriașă anvergură a omului
perfect al Renasterii, Leonardo da
Vinci.
La Antonio del Donno, pictura
e o chestiune de analiză a minții
chiar dacă gestul este unul al
sufletului. De la raționalitatea
mecanică a funcționalului, del
Donno baleiază, fără scrupule,
beneficiind în lunga sa experiență
de peste cinci decenii de creație
artistică, de decantarea matură
a cunoașterii ca și a stilului, între
reprezentări iconografice si noniconice către o geometrie a unei
arhitecturi afective, declanșând
emoția gestului pictural pe care
o descoperim la fel ca și în urma
celui sculptural, deopotrivă.
Criticul de artă Achille Bonito
Oliva spunea într-o recenzie că,
in cazul lui Antonio Del Donno se
poate vorbi chiar despre o nouă

antropologie a artei, o veritabilă
linie italiană a secolului XX.
Prin exerciții de suprematism
sau de minimalism plastic și
verbal, de artă informală și
arte povera, mixate senzitiv cu
o grafică sintetică a semnului
literar, arta lui Del Donno vine de
departe (din avangarda futuristă
italiană a anilor 60,70) traversând,
ideatic și simbolic, prin esența
gestului ori a suprafeței de
culoare ca și a semnificației
acestora, până în prezentul social
al existenței noastre. Cercetător
neobosit al spațiului vizual, aflat
intr-o căutare estetică continuă
în acest marasm semiotic al
comunicației
superflue,
Del
Donno găsește mereu noi pârghii
de articulare a sensului operei
artistice, răscolind în imaginarul
propriu cât și in verbalul social al
prezentului sau in arhitecturalul
urban al sculpturilor sale.
„Quando
termino
un
lavoro, avverto che esso vive
una propria dimensione fatta
di equilibrio di forme, di
armonia, di tempestività di
gesti, di intuizione, e che pronto
è ad essere destinato agli altri
per essere destinato agli altri
per essere fruito e trasmettere
quella carica emotiva con cui è
stato realizzato”.
„Când închei o lucrare, simt că
aceasta trăiește de acum încolo în
propria sa dimensiune susținută
de echilibrul formelor, de armonia
și temperamentul gestului, de
intuiție, iar aceasta se intimplă
pentru că e destinată altora,
pentru a le transmite și acestora
încărcătura emoțională cu care a
fost realizată.”
(discurs rostit vineri 3 iunie 2016,
la galeria UAPR din Tg. Mureș la
deschiderea expoziției
“CULTURI Bec Artem”
a lui Antonoi Del Donno, Italia)
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Actoria și poezia au făcut casă bună în Atelier
Adrian RENTEA
Ediţia cu numărul şase a cenaclului LitArt, desfăşurată marţi,
28 iunie, a fost una deosebită
din mai multe puncte de vedere,
lăsând cu siguranţă celor prezenţi
o uşoară undă de regret că cenaclul intră în vacanţă pe perioada verii.
De departe principalul motiv
pentru care seara a fost considerată o reuşită a fost prezenţa actorului Nicu Mihoc, invitat să recite din poeziile semnate și scrise
de Ioan Giurgea-Jărăşteanu. De
asemenea, trebuie notat faptul că
în publicul de la Atelierul de Cafea
s-au aflat la acest sfârșit de iunie
și poetul Aurel Pantea, criticul Al.
Cistelecan și poetul și traducătorul
Kocsis Francisko.
Cel care a avut sarcina să
deschidă seara am fost chiar
subsemnatul, care, vizibil marcat

dind prin asta seriozitate şi încredere în ceea ce poate să facă.
A urmat Valer Pol-Vărzaru,
care a citit un fragment din romanul său recent apărut, Acăţul
lui Ştiucanu, o monografie de
familie, pentru care, după cum
mi-a mărturisit acesta, a cercetat temeinic arborele genealogic,
munca de documentare întinzându-se pe parcursul mai multor
ani. „O scriitură care ne poate
face să visăm, şi care creează nostalgii celor ce au trăit în Câmpia
Transilvaniei”, spune Constantin
Nicuşan, în timp ce Călin Crăciun
remarcă abordarea, limbajul folosit alternând între cel al povestitorului ţăran şi cel al povestitorului specialist. O lectură ca o
călătorie, însă pe latura tehnică,
de construcţie, ar mai fi de discutat, a conchis acesta.

O prezenţă inedită la această
ediție a Atelierului LitArt a fost
Flavius Cătălin Giurgea, un tânăr
poet de numai 17 ani, rezident în
Spania, care tocmai a câştigat,
în regiunea Castello din țara lui
Cervantes, un concurs de poezie.
Ineditul în cazul tânărului poet
a fost dat de faptul că acesta şi-a
citit creaţiile în limba spaniolă,
pentru ca mai apoi să le traducă
ori să le explice după cum s-a
priceput mai bine. S-au remarcat poemele „Oraşul se îmbracă în
gri” şi „Poeţi ardeţi pământ”, poem
de prezenţa din dreapta mea, am
citit un calup de şase poezii, atât
creaţii recente, cât şi mai vechi.
Poeziile mele - Nocturnă; Florile
Răului; Pietre din Marea Irlandei;
Fii beat; Luni de fiere; Pescăruşul –
au avut parte de critici împărţite;
recomandându-mi-se, prin vocea
lui Constantin Nicuşan, să caut
metafora, asocieri care să şocheze.
A doua voce critică, Călin Crăciun,
mi-a caracterizat poezia ca având
mai mult un caracter meditativ
decât un fior liric, sentimental; o
poezie care chiar dacă poate fi încadrată într-o epocă apusă, nu e
neapărat anacronică, poetul dove-

care are ca prim vers chiar titlul şi
se încheie cu un vers în oglindă:
poeţi faceţi poezie! În cazul lui
ambii critici s-au pus de acord că
face o poezie adevărată, impresionantă; un poet care distruge
limbajul şi apoi se reconstruieşte
pe sine, şi care, conform spuselor lui Călin Crăciun, lucrează cu
slove atent făurite şi care probabil
va impresiona dacă va trece la cele
de foc.
A urmat apoi Doina Pologea,
care, după două romane publicate
şi multe alte scrieri, inclusiv pentru copii, s-a oprit la versuri, din
dorinţa de a avea aproape poezia
soţului ei plecat dintre noi acum
zece ani. Măicuţa orhidee; Transparenţă, Rânduri răzleţe; Etape;
Nimeni, niciodată; Măicuţa floare
de colţ au fost poeziile citite, considerate de Constantin Nicuşan
mai mult decât un exerciţiu liric, comparându-le cu nişte cetăţi
dărâmate din pietrele cărora se reconstruiesc altele. „Act poetic autentic” l-a completat Călin Crăciun,
dar „din perspectivă tehnică nu
suntem pe aceeaşi lungime de
undă”.
Seara s-a încheiat epic, cu actorul Nicu Mihoc în mare vervă,
citind o poezie de-a subsemnatului şi câteva din poeziile lui Ioan
Giurgea-Jărăşteanu; poeme scrise
în 1961, „din credinţa oarbă, fanatică în forţa poeziei de a aduce
ceva bun în viaţa omului” cum a
opinat Călin Crăciun. Prestaţia sa
a fost apreciată atât de public, care
l-a răsplătit cu aplauze, cât şi de
critici, acesta având meritul de a
şti pune în valoare poezia, de a şti
să umple de sens şi pauzele dintre cuvinte; poezia căpătând astfel
alte accente. Concluzia? Maestrul
Mihoc „ar trebui să fie o prezenţă
constantă a cenaclului”.
Iar noi nu putem decât spera
că, după o binemeritată vacantă
de vară, în care să ne mai răcorim
minţile, cenaclul va redeveni o
prezenţă constantă pe scena culturală tîrgumureşeană.
Ne revedem în septembrie!
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