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publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş, sub egida onorifică
a filialei locale
a Uniunii Scriitorilor din România

Nichita Stănescu

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

Totul este reinterpretat în funcție de conformitatea cu o viziune,
nouă, proaspătă, postmodernă. Răscumpărarea ritualică a vinovăției
devine acum una sufletească și, mai ales, devine un mod de întâlnire a
“personajului” cu blestemul originar.
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Cine m-a făcut om mare e unul dintre puținele videoclipuri românești recente demne de luat în seamă, dacă nu
neapărat vizual (...), măcar pentru versuri care au noimă,
relaționate prin simbioză cu suportul melodic.
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DEBUT - CENACLU

Proza scurtă şi prejudecata
realităţii. Ioan Groşan

Iulian BOLDEA

Nu se mai scrie, nu se mai citeşte şi, ca atare, nu se mai comentează proza scurtă, astăzi, ca înainte, iată un truism. Cauzele pot fi dezinteresul cititorilor, indiferenţa prozatorilor şi a criticii literare faţă de genul scurt al narativităţii...
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Delia – Cine m-a făcut om mare
Călin CRĂCIUN
Ciudat cum tocmai o piesă ce pare
ușurică, parcă anume făcută să sune copilăresc, își câștigă dreptul de a fi luată în
discuție într-o cronică a videoclipului care
vrea să mizeze taman pe ideea de artă, nu de
succes plebeu. Scopul unei astfel de cronici
are şi o latură didactică, din considerentul că
videoclipul muzical e una dintre realităţile
culturale cele mai „populare”, cu potenţial
artistic cert. Manifestarea potențialului artistic înalt este dependentă însă şi de gradul de
educaţie a publicului. Publicul educat va cere
videoclip valoros. Tocmai de aceea, într-o lume becalizată, trumpizată până la impresia
că ni s-ar confirma pe zi ce trece faptul că
Planeta maimuţelor e un film vizionar, cei
care au pretenţia cât de cât întemeiată că
înţeleg ceva din vreo formă de artă, fie ea și
cea a videoclipului, trebuie să se implice, să
pună umărul la construcţia unui discurs critic
accesibil, dar nu într-atât cât să renunţe la
scopurile lui estetice, axiologice, mai bine zis.
Păstrarea distanței față de publicul larg prin
refugiul în turnuri de fildeș mai înalte ori mai
joase, exclusiviste și ermetice, s-a dovedit deja
păguboasă și, automat, vinovată.
Cu atât mai ciudată e discuţia despre
o piesă cum e cea amintită, cu cât ea aparține
unei artiste care n-a prea făcut pasul în afara
comercialului, în ciuda potențialului vocal
major, simțindu-se cât se poate de natural între
limitele „popularului” de tip contemporan,
în sensul rău, cu valenţa artsitică atrofiată.
Acel „popular” care are treabă cu arta cam cât
poate să aibă văcuța cu baletul (din perspectiva
noastră, desigur, nu din cea a bouțului și
tăurașului, probabil radical diferită). Delia –
căci despre ea e vorba – a cântat în general
piese kitsch-oase, cu ritmuri simpliste și
mesaje enervant de superficiale. Așa că era

mai să și mut canalul când
i-am auzit primele sunete
și glasul în piesa Cine m-a
făcut om mare. Cum n-am şi
apucat să butonez, pot acum
spune că din sincretismul
sau amestecul celor trei elemente fundamentale ale artei
videoclipului – şi anume,
imagine, muzică şi text – a
ieşit o piesă care dă speranţe
că se pot întâmpla şi lucruri
bune în cadrul videoclipului
românesc, în sensul evoluţiei
sale spre artă. Nu-i vorbă,
minusuri sunt și-n piesa
asta, de exemplu, jocul actoricesc al artistei. Parcă e
interesată mai mult să ne
arate cât e de frumoasă chiar
și atunci când face grimase,
decât de exprimarea stărilor
cântecului.
Ritmul jucăuş, copilăresc, cu sunete ce resuscitează
din memorie rezonanţa caruselului sau a cutiuţelor
muzicale nu e deloc fără
noimă, întrucât prin el își reafirmă existența
copilul ascuns în orice om matur. Nu miră, în
atare condiții, nicidecum inserția unor note
melancolice, exprimând dorul după inocența,
naivitatea și optimismul copilăriei, dar nu mai
puțin dezarmanta meditație asupra condiției
de „defect”, la care e damnat adultul. În bună
tradiție autohtonă, sentimentul complex al
dorului introduce vag în această piesă pop
stările unei doine în care sunt unite jalea și
nevoia împăcării cu destinul.
Demnă de luat în seamă e și tema
iubirii, ascunsă în adresarea
directă și dincolo de trimiterile
la mamă. „Aş vrea să-mi dai
un topogan,/ Aş vrea să-mi
cânți în miez de noapte/ Și sămi prinzi părul într-o parte,
Citeşte-mi iară dintr-o carte”
sunt versuri care vorbesc
despre amintirea felului în
care fetița Delia trăia fericirea
și certitudinea că e iubită.
Dar Delia cea mare știe prea
bine că acum, la maturitatea
maturității,
nu-i
rămâne
decât să ceară cuiva – bănuim
doar cui, însă cu șanse mari
să nu ne înșelăm – să-i dea ce
nu mai are („Aș vrea să-mi dai
ce nu mai am”), adică tocmai
sentimentele amintite. „Şi miar plăcea sa fii mămos/ Mi-e
tare dor, mi-e dor frumos/ Sămi încălzeşti supa ca mama/
Să mă alinţi şi să-mi dau
seama/ Că au trecut anii ca
flama” e o strofă ce întărește
latura erotică a cântecului,
în sensul unor speranțe încă
neîmplinite, poate chiar a
conștientizării tragice că fericirea dată deplin de faptul de
a fi iubit fără rest chiar și în
cele mai mărunte aspecte ale
vieții rămâne amintire, ține

de o copilărie edenică. E tocmai memoria
caruselului în care se refugia dintr-o realitate
promiscuă personajul ce-l juca mult mai
demult Sophie B. Howkins în I Want You, piesa
scrisă de Bob Dylan, al cărei videoclip ar merita
o revizionare.
Cine m-a făcut om mare e unul dintre
puținele videoclipuri românești recente
demne de luat în seamă, dacă nu neapărat
vizual (capitol la care nu excelează), măcar
pentru versuri care au noimă, relaționate prin
simbioză cu suportul melodic.
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Proza scurtă şi prejudecata
realităţii. Ioan Groşan

Iulian BOLDEA
Nu se mai scrie, nu se mai
citeşte şi, ca atare, nu se mai
comentează proza scurtă, astăzi,
ca înainte, iată un truism.
Cauzele pot fi dezinteresul
cititorilor, indiferenţa prozatorilor
şi a criticii literare faţă de genul
scurt al narativităţii, chiar dacă
există încă speranţa că resursele
acestui timp minimal(ist)
de proză nu s-au epuizat.
O contrapondere la statura
monumentală a romanului, la
suflul epopeic, sau la conturarea
unor tipologii ample este tocmai
recursul la fluiditate epică,
la dinamism şi expresivitate
minimală, la portretul sugestiv
sau dialogul percutant. Proza
scurtă postmodernă recurge, cum
se ştie, la relativizare şi ironie,
la instinct ludic şi parodic, la
luciditate şi detaşare, dar şi la
o apropiere cât mai promptă
de real. Tensiunea raportului
dinamic dintre referenţialitate şi
autoreferenţialitate, a dialogului
cu lumea imediată şi a explorării
interiorităţii, redescoperirea
cotidianului, a gesticii comune
şi a banalului sunt alte câteva
particularităţi ale genului scurt
postmodern. Într-o anchetă a
revistei „Vatra” despre Starea
prozei scurte, Alexandru Vlad
surprinde articulaţiile acestei
modalităţi de a desena lumea în
tuşe epice concentrate: „Despre
proza scurtă se poate spune că
prin natura ei comprehensibilă
ne învaţă să înţelegem lucrurile
ca întreg. Elementele de
compoziţie sunt cele care asigură
perspectiva şi pun într-o anume
lumină conţinutul. Studierea şi
familiarizarea cu acest fapt ajută
mult mai multă lume decât, să
zicem, pe cei interesaţi exclusiv
de literatură”.
Unul dintre scriitorii români
de azi care nu au abandonat
proza scurtă, rămânând fidel
strategiilor şi finalităţilor sale
este Ioan Groşan. Reînvierea
strategiilor epice ale schiţei şi
povestirii a fost, pe la începutul
anilor ’80, un adevărat program
literar, realizat efectiv atât prin
raportarea la o tradiţie narativă
solidă, cât şi prin recursul la
inovaţii textuale, exprimate în

cele diverse forme şi modalităţi.
Radu G. Ţeposu expune, de
altfel, în cartea sa dedicată
generaţiei ’80, această dialectică
dinamică, paradoxală, a tradiţiei
şi invenţiei epice, insistând
totodată asupra redescoperirii
spiritului caragialian: “Într-o
formulă epică mai suplă şi mai
ingenioasă, noua generaţie îşi
descoperă astfel o tradiţie, faţă
de care începe să se raporteze
cu tot mai mult spirit critic,
dar şi cu o voinţă puternică a
recuperării şi asimilării ei. În
atitudinea lor primează ironia,
sarcasmul, complicitatea,
ambiguitatea, pastişa şi parodia”.
Încadrându-se, fără îndoială, în
această tipologie, Ioan Groşan
e un prozator ce a contribuit
nu doar la conturarea efectivă
a atmosferei prozei optzeciste,
dar şi la consolidarea armăturii
teoretice a generaţiei, prin
textele programatice publicate
prin anii ’80. Într-un astfel de
text, intitulat, semnificativ, O
singură prejudecată, realitatea!,
Ioan Groşan repudiază
convenţionalismul ce derivă
din prejudecata realităţii ca
modalitate de structurare a
textului literar şi ca viziune
artistică. În acest sens,
prozatorul-teoretician ţine să
precizeze că “nu faptul că în
operele lor apare adeseori, cu
o directeţe şi, la prima vedere,
cu o lipsă de «transfigurare»
frapante, imaginea vieţii comune
individualizează, astăzi, tinerii
scriitori”, căci, aceste “elemente
ale subiectului” nu reprezintă
finalitatea discursului epic,
cât mai curând o “modalitate
de lucru” (“«Feliile de viaţă»,
chiar cele de viaţă socială, sunt
mijloace, nu scopuri. Căci am
credinţa că, în ultimă instanţă,
nu zugrăvirea realităţii este
obsesia junelui condeier, ci
zugrăvirea literaturii”).
Fără a neglija detaliile
realităţii imediate, prozatorul
optzecist nu se individualizează
doar prin calitatea mimetică,
prin capacitatea de reflectare
a realului în cele mai subtile
nuanţe ale sale, ci mai ales prin
luciditatea cu care e concepută
relaţia dintre universul concret
şi ficţiune. Epica lui Ioan Groşan
demonstrează un acut spirit
al realităţii textualizate, dar
şi o extrem de convingătoare
asimilare a formulelor prozei
moderne. De altfel, s-ar putea
identifica în prozele lui Ioan

Groşan două paliere ale scriiturii,
între care, evident, există
numeroase corespondenţe;
există, mai întâi, un registru
al scriiturii sobre, obiective
prin care prozatorul captează
contururile şi formele realităţii în
ceea ce are aceasta mai aparent şi
neînsemnat. Acest prim registru
stilistic, ce marchează apetenţa
pentru concret şi disponibilitatea
mimetică a autorului, derivă
dintr-o sugestivă conştiinţă a
autenticităţii pe care prozatorul
o trădează în fiecare pagină pe
care o scrie. Refuzând idilismul
sau calofilia, Ioan Groşan expune
suprafeţele şi liniile realului în
culorile lui proprii, indiferent
cât de cenuşii ar fi acestea. Cel
de-al doilea palier al scriiturii
rezumă o conştiinţă ironică şi
livrescă ce îşi asumă convenţiile
şi ticurile literaturii, recurgând
la citatul intertextual, la ironie,
la sarcasm, la parodie şi pastişă,
pentru a-şi relativiza propria
scriitură, propria manieră de
a scrie. De aceea, ceea ce pare
spontaneitate şi dezinhibare
în scrisul lui Ioan Groşan e, de
fapt, produsul unei conştiinţe
postmoderne care, privind cu
detaşare realitatea concretă,
procedează, cu autenticitate a
notaţiei, la explorarea propriilor
abisuri şi drame interioare, ori
la sondarea condiţiei umane ca
paradigmă ontică. De la Caravana
cinematografică (1985), volumul
său de debut, până la Jurnal
de bordel (1995), trecând prin
Trenul de noapte (1989), Planeta
mediocrilor (1991), O sută de ani
de zile la Porţile Orientului (1992)
şi Şcoala ludică (1992) scriitura lui
Ioan Groşan şi-a găsit suportul,
dar şi motivaţia, în aceleaşi
obsesii şi frustrări, aflânduşi resorturile estetice într-o
conştiinţă a autenticităţii şi
adevărului narativ ce şi-a acutizat
parcă, de la un volum la altul,
dimensiunile şi motivaţia.
Povestirile şi nuvelele lui Ioan
Groşan nu sunt doar parabole
ale condiţiei umane, regizări
rafinate ale dramei omului
singur în faţa unui univers ce-l
neagă, ci şi parabole sau alegorii
subtile ale intertextualităţii, ale
jocului ironic şi/ sau parodic
în care e implicată literatura
în dinamismul evoluţiei ei, de
la mimesis la autoreflexivitate.
Sceptic, ba chiar abulic uneori,
Ioan Groşan vădeşte, şi în
“jucăriile” sale textuale (gen
Jurnal de bordel) un acut interes

pentru social, expunânduşi astfel, dincolo de apetitul
demitizant, şi ironic, o certă
anvergură morală. Radu G.
Ţeposu apreciază că Ioan Groşan
este „printre puţinii creatori
de şcoală nouă care n-au
devenit prizonierii unei singure
formule epice, asimilând, cu
o complicitate matură, atât
experienţa intertextualităţii, cât
şi stilul perifrastic faulknerian ori
minuţia cehoviană în descrierea
platitudinii existenţiale”.
Îmbinând percepţia acut
realistă, pregnantă, cu inserţia
fantasticului şi a insolitului (ca în
Trenul de noapte, de exemplu) sau
cu lectura simbolică şi parodică
a semnelor realului, Ioan Groşan
îşi asumă, cu luciditate narativă,
o distanţă etică faţă de lumea
pe care o evocă. În fapt, spiritul
spectacular-ludic e definitoriu
pentru acest tip de proză în
care ficţiunea autobiografică şi
memoria intertextuală, parodia
şi pastişa creează impresia unor
oglinzi paralele ce multiplică
suprafeţele lumii până la
confuzie, într-un derutant
joc de forme şi unghiuri de
percepţie ce fac realitatea fictivă,
conferind, simultan, concreteţe
ficţiunii. Prin subtilitatea şi
rafinamentul notaţiilor, prin
maturitatea stilistică şi prin
strategiile narative pe care le
mânuieşte cu dezinvoltură, Ioan
Groşan se dovedeşte unul dintre
cei mai talentaţi şi mai lucizi
prozatori ai generaţiei sale,
adept al narativităţii minimale,
tensionate, cu detentă parodică
şi ludică.

cronică literară
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Spațiile prozei lui Zeno Ghițulescu
Iordana ZBOROVSKY
Principala sursă de inspiraţie
a prozei lui Zeno Ghţulescu
o reprezinţă viaţa cotidiană.
Scriitorul cunoaşte din proprie
experienţă perioada comunistă,
fiind chiar perioada sa de formare
şi afirmare, cât şi perioada
de tranziţie dintre comunism
şi democraţie. Longevitatea
scriitorului reprezintă un atuu
pentru redactarea operei sale
epice. Zeno Ghiţulescu preferă
statutul scriitorului omniscient
conturat de H. De Balzac în
amplele sale romane realiste. În
plus, Zeno Ghițulescu exploatează
artistic cu multă măiestrie
arealul în care trăieşte: descrie
oraşul Târgu-Mureş, satele din
jurul acestuia, de exemplu satul
Roua.
Oraşul Târgu-Mureş nu este
descris în adevăratul sens al
cuvântului. Nu găsim un peisaj
propriu-zis, dar există elemente
care ne duc cu gândul la acest
oraş şi nu la altul. Curegerea
râului este prezentă adesea în
descrierea oraşului ,,grădina de
vară de pe malul râului era încă
deschisă”1. Dintr-un anumit loc
personajele văd cetatea medievală
din oraş ,,o apucă pe un drum
în pantă din vârful căreia se
deschidea o vedere panoramică
asupra oraşului cu turle de
biserici, cetatea medievală şi
multe clădiri vechi pe lângă
care de atâtea ori trecuse...În
curând, pe o cărare, intră în
pădurea de paltini, fagi şi stejari
seculari...”2 Oraşul este pentru
Zeno Ghiţulescu un loc al culturii,
al valorilor intelectuale. El nu
are în sine nimic rău, iar forţele
malefice prezente uneori şi în
oraş sunt consecinţa regimului
politic în curs de instaurare sau a
îndepărtării omului de conduita
morală veritabilă. Oraşul oferă
bunăstare prin instituţiile pe care
le pune la dispoziţia cetăţeanului:
spital, judecătorie, magazine,
restaurante, grădina de vară,
cârciuma, licee, şcoli generale,
primărie. Chiar şi securitatea are
un rol al ei, adesea percepută ca
spaţiu al răului.
Poveştile de viaţă ale
personajelor sunt veridice, ca
semn că sursa de inspiraţie
a scriitorului au fost ţăranii
şi intelectualii din oraşul
Târgu- Mureş şi din satele
vecine. Prin această utilizare a
resurselor imediate scriitorul
Zeno Ghiţulescu îşi arată
dragostea şi preţuirea faţă de
om, precum şi implicarea sa şi
în calitate de medic, ascultând

părerile oamenilor cu privire la
diferitele aspecte ale vieţii sociale
economice şi culturale.
Spaţiile scrierilor epice ale
lui Zeno Ghiţulescu sunt variate.
Unele sunt deschise sau semideschise: terasa unui restaurant,
strada, ştrandul, muntele, altele
sunt închise: casa, sediul (beciul)
securităţii, hotelul, primăria,
şcoala, biserica, cârciuma sau
cabinetul medical. Se poate
observa preferinţa scriitorului
pentru spaţiul închis. Chiar dacă
preferă spaţiile închise acestea
nu inspiră doar teamă, angoasă,
depresie.
Cârciuma, spre exemplu,
apare frecvent în opera epică a lui
Zeno Ghiţulescu, dar ea nu este
numai locul înecării amarului
vieţii cotidiene, ea este adeseori
un loc al întâlnirii, al bucuriei
revederii. Clientul de la cârciumă
este beţivul, dar şi intelectualul
care şi-a terminat serviciul şi
doreşte să stea în compania
veselă a vechilor prieteni. Buna
dispoziţie este prezentă în
cârciumă, personajele beau şi
discută, nu se ceartă de regulă.
În acele momente nu mai există
diferenţe de clasă între personaje.
Zeno face diferenţa între
cârciuma preferată de intelectual,
care îi oferă acestuia un anumit
confort, o servire pedantă şi
cârciuma pe care o frecventează
muncitorul, spaţiul înghesuit
cu băutură ieftină, vândută de
către patron pe datorie. Se poate
observa că personajul-client
al localului bea doar atât cât îi
face bine şi chiar dacă păraseşte
cârciuma la apusul soarelui, după
ce a consumat o varietate mare
de alcool (vin, ţuică, bere, wodka),
nu se află într-o stare accentuată
de ebrietate. Scriitorul este un
bun cunoscător al băuturilor,
paleta ofertei variind în funcţie de
statutul social al consumatorilor.
Alcoolul are aşadar un animit
efect benefic: destinde, bucură,
estompează tensiunile vieţii
cotidiene, păstrând intactă
conştiinţa individului. Euforia
consumului de alcool nu
estompează sau aboleşte calităţile
personajelor. Există o măsură în
toate.
Băutura curge nu doar în
spaţiile publice (cârciumă,
restaurant), ci şi în spaţiul privat
al personajelor. Descinderile
la domiciliile prietenilor sau
cunoscuţilor sunt adesea stropite
cu ,,un vin bun” sau ,,o ţuică
de casă”. Gazda îşi arată astfel
preţuirea pentru musafirii

care îi calcă pragul. Chiar dacă
alcoolul nu cunoaşte o prea mare
varietate, acesta este dăruit
cu multă afecţiune la fel ca
poţiunile magice din din basmele
româneşti.
Cârciuma, cu varianta terasei
de restaurant nu este doar spaţiul
în care se consumă băuturi
alcoolice. Prietenilor, pe care îi
portretizează Zeno, le place în
mud deosebit să mănânce bine
,,tocăniţe de viţel, garnituri,
platouri cu trufandale.”3
Scriitorul creează adevărate
mese festive, îmbelşugate care
amintesc de Ţara Caananului
şi de Hanul Ancuţei al lui Mihai
Sadoveanu. Zeno Ghiţulescu este
un gurmand care nu concepe
petrecerile fără mese pline.
Cabinetul medical este de
două feluri: cel aflat în oraş,
care are toate dotările necesare
desfăşurării actului medical de
caliate (în romanul Torinaru)
şi cel improvizat pentru a salva
vieţile oamenilor aflaţi în situaţii
critice (în romanul Tăvălugul).
De fiecare dată când este vorba
de personajul medic sau student
la Facultatea de Medicină
acesta este o persoană altruistă,
meticuloasă, pasionată şi care
îşi iubeşte atât meseria, cât şi
pacienţii.
Natura este un spaţiu
predilect al lui Zeno Ghiţulescu.
Uneori întâmplarea are loc la
munte, alteori pe marginea unui
râu. Frumuseţea naturii îl inspiră
pe Zeno Ghiţulescu. Unele locaţii
revin în descrierile romancierului
ca dovadă a unei bune cunoaşteri
a locurilor. Locurile care revin în
preferinţa scriitorului sunt spaţii
dragi, care invită personajele
la vorbă (cârciuma, terasa
restaurantului) sau le reduc
la tăcere în semn de respect
pentru frumuseţile de care sunt
înconjuraţi (muntele). În zonele
de munte cu adevărat sălbatice
personajele au prilejul nu doar de
a explora natura prin drumeţii,
dar de a se apropia mai mult de
poveştile captivante ale locului.
Astfel în proza scurtă Muntele,
Zeno Ghiţulescu introduce
elemente fantastice. Prezenţa
bătrânului strigoi destramă
planul realităţii pe care a
fost construită până atunci
întâmplarea. Strigoiul este un
personaj malefic prin vorbele
pe care le rosteşte, vorbe cu care
sperie trecătorii. El nu face însă
nimănui nimic rău. Vorbele sunt
ale unui înţelept care priveşte
existenţa din perspectiva celui

cu experienţă. Se consideră un
iniţiat, neputincios din cauza
graniţei dintre cele două lumi ce
nu îi permite să ajute oamenii.
Introducerea acestui personaj
dă savoare prozei şi schimbă
tonalitatea veridică abordată de
scriitorul ardelean. . Portretul
personajului malefic este redat
cu exactitate. Trăsăturile fizice
sunt atent studiate şi sunt
reţinute vorbele meşteşugite ale
necunoscutului ,,un bătrânel
zdrenţuros cu barbă albă şi plete
lungi care cu un toiag făcea
rotogoale misterioase prin aer,
psalmodiind: eu sunt stăpânul
muntelui, domnesc peste urgia
focului şi necuprinsul înstelat,
răgetul fiarelor şi plânsetul
nimicniciei, încap în inelul
unui fir de funigel de pe deget,
poate vă miraţi cum adevărul
şi strâmbătatea mi se supun
cum piticii în umbra frunzei de
măceş, nimic nu mă doboară,
căci de mult am învins moartea
cu fierturi de mătrăgună şi iarbaraiului, râzând de ea ca un rege
de măscăriciul bezmetic, căci
eu am inventat moartea şi eu o
preschimb în zbor de vultur ori
în ochiul înmiit al izvoarelor din
nenăscut-, nu vă pot fi de vreun
folos, căci un zid nevăzut pe veci
ne desparte. Voi vă hrăniţi cu
doruri oarbe, nedesluşita frică
mereu de la început de drum, eu
sunt la capătul lui unde talazelor
vremii le simt alinarea.”4 Această
proză este singura pe care
scriitorul o dedică unui coleg de
breaslă, medicul neurolog Berdj
Sant Asgian, care a înfiinţat
secţia de neuropsihiatrie infantilă
din Târgu-Mureş, medic care a
cochetat un timp cu literatura.
Scriitorul devine un adevărat
purtător de cuvânt al societăţii
în care trăieşte, el exprimă prin
scrierea sa nu doar părerea sa
personală cu privire la anumite
evenimente şi întâmplări, ci
punctul de vedere al comunităţii
din care face parte. Opera sa
reprezintă o adevărată frescă
socială a regiunii TârguMureşului, alături de operele altor
scriitori mureşeni.
1. Zeno Ghiţulescu, Tăvălugul,
Editura Ardealul, Târgu-Mureş,
ediţia a II-a, 2013, p. 5
2. Ibidem, p. 230
3. Ibidem, p. 16
4. Zeno Ghiţulescu, 8 proze scurte
& reflecţii, aforisme, paradoxuri,
Editura Ardealul, Târgu-Mureş,
2011, p. 34-35
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Cea de a doua premieră a Stagiunii 2016-2017 la Național
Este vorba despre spectacolul :P - PATRU PIESUȚE POLITICE DESPRE
DUȘMANI după o piesă nouă scrisă special pentru actorii Companiei
Liviu Rebreanu de Székely Csaba, autor de expresie maghiară, poate cel
mai vizibil tânăr dramaturg al ultimilor cinci ani în teatrul românesc.
Spectacolul este compus din patru fabule despre putere, convieţuire,

frică, adevăr şi minciună, în regia lui Sebestyén Aba.
Din distribuția spectacolului fac parte actorii Csaba Ciugulitu, Cristian Iorga, Luchian Pantea, Andi Gherghe, Raisa Ané, Loredana Dascălu,
și Georgiana Ghergu. Decorul este realizat de Lokodi Aletta, iar costumele de Hotykai Evelyn, muzica originală aparținându-i lui Cári Tibor.

SE VA RÂDE, DAR SE VA RÂDE AMAR
Actor, regizor, profesor al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, dar şi directorul Teatrului
independent Studio Yorick, Sebestyén Aba lucrează acum cu actorii Companiei Liviu Rebreanu în calitate de regizor. :P – Patru piesuţe politice despre duşmani este textul scris de
Székely Csaba special pentru actorii care fac parte din acest proiect.
Reporter: Într-un proiect, de orice natură, este
foarte important startul. Cum a fost întâlnirea
cu echipa şi cum ai pornit în această călătorie
spre spectacol?
Aba Sebestyén: Întâlnirea a fost, din punctul meu de vedere, foarte bună şi pozitivă. Am
întâlnit o echipă de actori curioşi, deschişi la
minte şi la suflet, cu o poftă mare de joc şi care
încă privesc cu ochi de copii, ceea ce contează
mult pentru acest spectacol. Am pornit bine,
iar începând cu prima lectură împreună, a fost
din ce în ce mai bine. Pe actori îi cunoşteam
deja, i-am urmărit de mult timp. Sunt persoane pe care le cunosc de mai mult timp, sunt
impresionat de faptul că toţi sunt actori foarte
interesaţi şi pasionaţi.
Reporter: Nu eşti la prima colaborare cu
Székely Csaba, aşa că nu pot să nu te întreb ce
anume vă aduce împreună şi de data aceasta?
Aba Sebestyén: De aproape 6 ani montez sau
joc într-o piesă scrisă de Székely Csaba sau îi
cer să traducă ceva pentru mine. Prima mea
colaborare cu el a fost montarea piesei ”Flori de
mină”, a urmat o traducere a piesei ”O noapte
furtunoasă” de Caragiale (pentru un proiect
realizat la Universitatea de Arte), apoi spectacolul ”Beznă de mină”, şi altele. Anul acesta în
primăvară am vorbit despre nişte proiecte de
regie cu el şi a venit vorba de ”Ăştia-s animale”,
una din cele patru piesuţe din spectacol, care
a luat anul acesta Premiul Ferdinand Vanek
pentru Cea Mai Bună Piesă Politică la un Festival organizat în Praga. Şi atunci mi-am zis:
ce-ar fi dacă am face un spectacol cu piesuţele
astea, pe atunci fiind doar două. Tot în aceeaşi perioadă am vorbit cu Alina Nelega despre
o posibilă colaborare. Dânsa a fost foarte deschisă. Şi eu vin din zona independentă, ca regizor şi iniţiator de teatru independent, deci ne

cunoaştem de ceva timp şi ne înţelegem bine.
Apoi am vorbit despre proiect şi... iată-ne!
Reporter: Ce te-a atras la text atunci când l-ai
citit prima dată?
Aba Sebestyén: Actualitatea şi modul de a nu
ocoli problemele sociale şi politice care ne înconjoară. Pune degetul pe rană, nu ocoleşte
temele importante care trebuie dezvoltate şi
despre care trebuie vorbit. Şi mai ales genialitatea cu care Csaba dezvoltă aceste teme, pe un
ton ironic, dar cu mult umor. Chiar şi cea mai
dramatică temă este dezvoltată într-o cheie
comică, şi asta îmi place foarte mult la el. Aceste piesuţe, în primă fază el le-a numit ”patru
piesuţe politice pentru copii, despre duşmani”.
Mi-a plăcut tema, respectiv cum sunt văzute
aceste lucruri din perspectiva unor copii. Frica, ura şi prejudecata, care sunt mereu înteţite
de politicieni agăţaţi de putere – despre asta
vorbeşte textul, într-un mod sincer şi cu foarte
mult umor.
Reporter: Ce impact crezi că va avea asupra
publicului? Cum vor ieşi oamenii de la spectacol?
Aba Sebestyén: Eu sper ca temele piesuţelor şi
modul în care noi punem în scenă aceste subiecte să îi pună serios pe gânduri pe spectatori. Sper ca, pe lângă faptul că se vor distra,
spectatorii să plece cu puţină revoltă faţă de
tot ceea ce se întâmplă în societatea noastră şi
poate că vor începe să facă lucrurile puţin mai
diferit decât până acum.
Reporter: Când te gândeşti la următorul
proiect pe care vrei să îl faci, este legat de ceva
ce ai vrea să regizezi sau ceva ce ai vrea să joci?
Aba Sebestyén: Următorul proiect va fi tot de
regie. Am început să lucrez din septembrie

la montarea unui text contemporan, tot de o
autoare tânără, e vorba despre Elise Wilk, cu
piesa ”Avioane de hârtie”, pe care o pun în
scenă la Universitatea de Arte, o coproducţie
cu Yorick Studio. Şi la această piesă îmi place
tema actuală, care este dezbătută aici, adică
cea a problemelor pe care le au adolescenţii.
Îmi place să lucrez cu teme actuale, lucruri cu
care ne confruntăm azi. În primăvară sunt invitat la Budapesta, la Teatrul Thália, unde voi
face un spectacol după piesa lui Goldoni, ”Slugă
la doi stăpâni”, cu o distribuţie excelentă.
Dar deocamdată mă gândesc la ceea ce lucrez
acum, la ”patru piesuţe”. Cu toate că am avut
o perioadă destul de scurtă de repetiţii, totuşi
cred în actorii cu care lucrez, cred că temele
vor avea impactul necesar. Am lucrat mult la
acest spectacol şi sperăm să fie un spectacol la
care se va râde, dar se va râde amar.
Interviu realizat de Emilia Ostace
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SZÉKELY CSABA DESPRE O LUME ”PERVERSĂ ȘI INOCENTĂ ÎN ACELAȘI TIMP”
Székely Csaba, autor de expresie maghiară născut la Târgu-Mureș, este poate cel mai vizibil tânăr dramaturg
al ultimilor ani în teatrul românesc. Piesele sale au fost premiate atât în România (Premiul pentru debut al
Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj pentru volumul de parodii literare „Írók a ketrecben”), cât și în
Ungaria (concurs de dramaturgie al Teatrului Weöres Sándor, cu o piesă despre Mihai Viteazul; Premiul Piesa
Anului din partea Asociației Criticilor de Teatru din Ungaria) și Marea Britanie (Premiul pentru cea mai bună
piesă europeană la concursul organizat de radio BBC – „Do You Like Banana, Comrades?” și Premiul IMISON din
partea Societății Autorilor din Marea Britanie). Cea mai cunoscută operă a sa este Trilogia Minelor, formată
din piese care vobesc despre problemele secuimii din Transilvania. Textele sale prezintă lumi cunoscute de noi,
dar văzute prin diferite filtre, arătându-ne lucruri pe care nu vrem să le observăm, dar de care ne lovim zi de
zi, toate acestea filtrate printr-un umor aparte.
Reporter: ”:P – Patru piesuțe
politice despre dușmani” – un titlu
destul de intrigant și curios. Poți
să ne explici puțin semnificația
titlului?
Székely Csaba: ”P”-ul din titlu
reprezintă o limbă scoasă, gestul
copiilor față lucrurile care nu le
sunt pe plac. Spectacolul nostru
este alcătuit din patru piese scurte,
patru fabule, prin care și noi
scoatem limba la diverse lucruri
din viața politică și socială. Aceste piese sunt ușor absurde, foarte
simple, scrise parcă pentru copii.
Dar să nu aduceți copii mici la
spectacol, că se sperie!
Reporter: E pentru prima dată
când o piesă de-a ta este montată
la Compania Liviu Rebreanu a
Teatrului Național Târgu-Mureș,
dar totuși echipa nu îți este
străină. Cum s-a întâmplat să scrii
un text special pentru această Companie?
Székely Csaba: Aba m-a întrebat
dacă nu am cumva o piesă nouă,

ceva ce să-i placă, pentru că ar
monta-o la Național. Eu aveam
o variantă de text în care erau
adunate trei piese scurte politice,
dar care nu prea îmi plăceau nici
mie. I-am zis lui Aba că vreau s-o
rescriu și s-o extind, poate reușesc
să fac cumva să ne placă amândurora. Asta am și făcut, și s-a
născut o piesă nouă, pentru Compania Liviu Rebreanu.
Reporter: Ne-ai obișnuit, prin textele tale, să descoperim lumi sau
să observăm lumea din jurul nostru prin personajele tale. Ce fel de
lume ne descrii în această piesă?
Székely Csaba: Una care este perversă și inocentă în același timp.
Vedem patru piese despre ură,
frică, manipulare, nedreptate,
dușmănie, dar prezentate cu simplitatea unui copil de la grădiniță.
E ca și cum am privi lumea noastră murdară printr-o lupă curată,
fără să ne murdărim și noi.
Reporter: Ești un autor care are

șansa să își vadă opera luând
viață. De cele mai multe ori chiar
participi la procesul de creație al
spectacolelor. Cum este să fii în
această ipostază? Cât de mult te-ai
implicat de data aceasta?
Székely Csaba: Da, acesta e avantajul să fii un dramaturg în viață.
Sau poate dezavantajul. Îmi place
mult să fiu prezent la repetiții,
dar de data asta am lucrat în
paralel la un alt spectacol în prima perioadă a repetițiilor; am
fost plecat, și mai scriam și un
alt text, deci nu am putut să mă
implic cum aș fi vrut. Totuși, am
participat cât am putut, am scris
și versuri pentru un song din
spectacol în timpul repetițiilor.
Reporter: Piesele tale sunt foarte bine primite de public, atât în
România cât și în Ungaria. Întrebare clișeu: cărui fapt crezi că se
datorează acest succes?
Székely Csaba: Nu știu, nu cred
că e bine să te gândești la asta. Un
spectacol de teatru e creat de mulți

oameni. Părerea mea e că dacă fiecare dintre aceștia bagă în procesul de creație cel puțin 90 la sută
din energia sa creativă, atunci va
ieși un spectacol reușit. Eu încerc
să fac asta când scriu piesa. Restul
nu depinde de mine.
Reporter: Prevezi același succes și
cu ”:P – Patru piesuțe politice despre dușmani”?
Székely Csaba: Eu sper ca spectatorii să fie mulțumiți de munca
noastră. Dacă și teatrul va ajuta
spectacolul prin marketing, cu
programarea lui de cât mai multe
ori, atunci el va avea și mai multe
șanse de a-și împlini potențialul.
Reporter: Ești un autor dramatic
tânăr și de succes. Ce sfaturi ai da
celor care sunt la început de drum
în acest domeniu?
Székely Csaba: Să iubească.
Interviu realizat de Emi Ostace

LIMBA MATERNĂ. MAMELOSCHN - a treia premieră
stagională la Național
Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș
anunță premiera națională a spectacolului LIMBA MATERNĂ. MAMELOSCHN de Sasha Marianna Salzmann, regia Olga Macrinici.
Din distribuția spectacolului fac parte actrițele Monica Ristea,
Roxana Marian și Carmen Ghiurco. Scenografia spectacolului este

semnată de Cristina Milea.
Cum era viaţa unei femei evreice acum 50 de ani în RDG şi cum
este acum, într-o Germanie unită? Unde le este locul acestor femei şi
care este patria lor? Ce înseamnă libertatea, la nivel de comunitate şi
individ - cum ne afectează ea opţiunile şi viaţa personală?
Un spectacol fin, o problematică a zilelor noastre, un nou debut
regizoral (Olga Macrinici) pe scena Naţionalului.
Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achiziţionate de luni până
vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului Culturii
sau la casa de bilete a teatrului de luni până vineri între orele 09:00 şi
15:00 şi online: www.biletmaster.ro
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Poezii de Gheorghe BOTEZAN
***
Ochiul în sine este mister, ca universul,
Numai înlăuntrul ochiului simți substanțele lumii în subatomic.
Tot corpul meu de organe urcă în ochi pentru a se regăsi,
Și creierul meu se văzu pe el însuși și își pipăi mintea;
Ochiul vede prin minte și mintea vede prin ochi.
Ușor coborâi din ascunzătoarea ochiului,
Creierul îmi întinse o mână și mintea mă ajuta să pășesc pe pământ.
M-am întrupat coborând din ochi spre lumina interioară.
Văzui lumea exterioară a umbrelor colorate din interiorul substanțelor.
***
Neantul gură de burtă - unde toate dispar în „unde”,
Căci nimicul e punctul așezat chiar în el.
Numai mica încercare naște în fugă sinele,
Până se regăsește în mâzga primordială a humei
Lumea tace.
GELOZIE (parodie)
Trei îngeri au pătruns în sângele meu;
Trei îngeri m-au trezit când te visam,
Noaptea era albă, ca o lebădă deasupra
Se preschimbase în culcuș de șerpi
Mă înțepau, îmi ștrangulau cortexul cu foamea hormonilor ei
hrăpăreți.
În vis, plângeam cu amintiri,
Cu scut de înger lângă mine.
Și vocea disperată ca un ecou sugrumat țipa, în agonie.
Iubito, mi-e dor de tine!
Mi-e atât de dor încât te visez pe tine cea adevărată.
Mi-e dor de tine, de cuvintele mele.
Și de rebelul Francois Villon.
Eu nu iubesc femeia, nici curva, nici artista,
Ci depravarea ei ca mierea.
Micuța dulce, prin ce cotloane-ți scarmeni lâna?
Cu porcul acela mistreț cu colți de argint.
Mi-e dor de tine, te caut mereu în creierul meu
Cu mâinile mele te caut prin mulțimea neuronilor.
***
Cum să-mi creez starea să pătrundă în armonia lucrurilor fără ochi
Cu gândul ca un fascicul de lumină, ca un fulger
Fisurat de alt fulger, mă făcui o grămăjoară de zgură luminoasă.
Am plâns cristalin - matematic în forme deghizate spre eter.
Și iarăși am plâns cu poezia mării alături.
M-am trezit ancestral parcă într-o boabă de strugure,
Ca o țestoasă în casa de os eclozând bahic în necunoscut.
Toate cele nevăzute serpuiau în mine ca moleculele și
loveau în mine cu țipete de mamă în travaliu.
***
Mii de culori, încrucișate în delirul oglinzii,
Zidesc forme geometrice răsturnate într-o baltă de greață,
Verticala curge prin înger ca o rugăciune,
Reverie curbată,
Nimb animat în hipotalamus.
***
Păsări însângerate de argint planează vertical prin greața de simțuri;
Aglutinate, strat lângă strat, în abuzul de toxine al fiarei metafizice.
Păsări de argint însângerate de greața toxinelor plutesc
Prin roșii canale.
Roșul ca o pasăre dilatată, se apropie de mine prin microscop.
NUmai lumina poate defini zborul către punctul lui.

DINCOLO DE CUVINTE
Nefericitule, nu pleca, rămâi lângă începutul pe care îl
construiesc din vid la umbră!
până atunci tu plângi și nu dispera
Roagă-te împrejurul tău până tu ție îți devii casă,
să fim vecini dincolo de cuvinte, dincolo de perimetrul-trup.
Când plângi mă-nveți să mor și eu nu credeam.
Eu îți zic: vecine, eu sunt mereu tânăr și ochii mei sunt
mâinile care îmi țin creierul să mă mereu construiesc.
Dar tu ești tu, eu sunt eu. Singurul vecin ești tu, casă
de piatră în casă de piatră, unde îmi zidesc dimensiunea
Definindu-mi în afară înlăuntrul tău.
Lasă-i în pace pe cei din carne, pentru că ei carne vor și
verdeață. Piatra te măsoară în zborul tău, în viscerele ei.
Gândul chipului se modelează.
IMAGINI ÎN CĂDERE
de greață și haos murim,
ciclul de vieți este nemărginirea „în de unde”,
formă geometrică în broască către nemărginire,
dacă nu - te spargi și aștepți liniștea vidului,
metamorfoza este o zbatere firească a undelor;
tu lovește și bate cu sângele bici în muzica aceea sordidă.
căci halul acela de viață fără culoare, fără puls, te discreditează
- suflu de imagini în cădere.
totul este dezgustător în acea putrefacție vâscoasă de verde ancestral,
ordinar ești mugur pătruns de delirul florei în memoria
vremelnicilor viermi de zăpadă a viscerelor,
numai suspinul, văduvit, absoarbe beția descompunerii pe verticală
și iarăși vâlvătaie de arderi lângă focoase amenințări se adapă
ca o curvă la falusul nopții;
ceilalți, căzuți în beții deghizate, în stări de păsări
fantomatice, zboară.
TOTUL SE AFLĂ AICI
Neant și vid viscere, înlănțuite de ADN de lumină.
Și ochi cubici într-o geometrie a hazardului.
Numai la o distanță anume, privirea definește forme cu puls și
mișcări
în vizibil.
Pleoapa mișcării ca o inerție în static - paradis în ochiul
aparatului foto, naște instantanee de zbor alungit.
Trupuri codificate în alb-negru, amețite într-o romantică viziune.
Ne trezim din coșmarul de energii suprapuse și învățăm
dimensiunile fricii. Căci totul se află aici, în teamă, în microcosmos,
în
contradicția substanțelor - linii înmărmurite în cupole de
stafii-vizionare.
Păsări în zbor unghiular în triunghi prin ele străbat.
***
Deriva e o mucoasă de muzici vibratoare în vene
Iluzii de octave în primăveri de fosile și C14.
Cine este însetat de sânge și latră?
Tu devii tu, ca adeneul.
Punctul se dilată în el, și iluzia zborului creează muzici
Pe verdele ancestral.
Nu mai plângi pe dinafară - păsări plâng în mine - zâne plâng în
mine;
Păsările, în zigzaguri de zâne triunghiulare, îmi pătrund în mădulare.
Peste penitențe pestilențiale vomit, îmi vomit nașterea.
Cuvântul este mântuirea - s-a pietrificat - și mă închin,
Binecuvântează-mă, Doamne!
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CATEGORIILE MATRICII STILISTICE BLAGIENE
Eugeniu NISTOR
Arătând că morfologia culturii
nu mai înţelege spaţiul în spiritul
raţiunii kantiene, deşi îl situează
tot în conştiinţă, Lucian Blaga
atrage atenţia asupra rolului spaţiului ca potenţator variabil de
sensibilităţi în cadrul diverselor
culturi. Aici el vine cu o contribuţie
proprie, remarcând existenţa în
dublete categoriale a unui orizont
spaţial al sensibilităţii conştiente
şi a unui orizont spaţial al inconştientului, distincte unul de
celălalt. Dar, susţine el, dacă
există un orizont spaţial al inconştientului,
atunci
obligatoriu
trebuie să fie şi un orizont temporal al inconştientului. Într-o
manieră proprie, metaforică, dimensiunilor timpului, ca manifestări ale inconştientului, Blaga
le dă denumiri sugestive; astfel,
prezentul
este
timpul-fluviu,
trecutul – timpul-cascadă, iar
viitorul – timpul-havuz, acestea
regăsindu-se în proporţii mai mari
sau mai mici, în chip nuanţat,
având valori caracterizante pentru profilul cultural al fiecărui
ins sau colectivităţi umane. Însă
– fapt foarte important – tocmai
variabilitatea acestor dublete
categoriale, ale sensibilităţii conştiente şi ale inconştientului,
constituie factorii determinativi
ai diverselor culturi. Aceşti factori
nu acţionează însă singuri!
Pasionat de construcţii teoretice, filosoful român nu poate
ignora reacţia spiritului uman,
prin care spaţiul şi timpul sunt
investite cu valori; el îi spune
acestui proces accent axiologic,
care poate fi afirmativ (de recunoaştere a valorilor) şi negativ
(de respingere a nonvalorilor).
Tot aici, filosoful mai descrie o
categorie plină de semnificaţii a
inconştientului – atitudinea faţă de destin – prin care sufletul
cultural optează pentru unul
din cele trei sensuri/ posibilităţi
fundamentale: anabasic (de înaintare, de expansiune, specific
europeanului), catabasic (de timorare şi retragere în sine, specific
indianului şi egipteanului) şi
neutru (echivalent al stării pe loc,
specific etiopianului). În sfârşit,
ultima categorie de forţă a matricii
stilistice, legată nemijlocit de
nevoia omului de a întruchipa
forme, este năzuinţa formativă
sau tendinţa de structurare a
imaginii lucrurilor într-o variaţie
formală, în funcţie de un orizont
cultural sau altul, de o epocă
sau alta, de o individualitate sau
alta, şi aici filosoful sesizează
preferinţa pentru unele manifestări dihotomice care „lucrează” adânc în inconştient,

şi anume: modul tipizat (din
cultura antichităţii greceşti, filosofia lui Platon, arhitectura cu
forme
geometrice
euclidiene
etc.), modul individualizant (din
mitologia popoarelor germanice,
religia protestantă, metafizica
monadologică a lui Leibniz etc.) şi
modul stihial (din arta egipteană,
pictura şi metafizica bizantină
etc.). Toate aceste categorii, la
care se adaugă şi unii factori
secundari, care însă exercită şi ei
unele influenţe, deloc neglijabile,
constituie laolaltă o matrice stilistică. Componenţa acesteia este
eterogenă iar elementele ei sunt
relativ autonome, manifestânduse distinct şi extrem de variabil în
spaţiu şi timp.
Toate acestea au fost doar
un fundament teoretic pentru
aplicaţia consacrată definirii sufletului românesc. Aşa se face
că spaţiul mioritic blagian ne
uluieşte, în primul rând, prin
încercarea temerară a filosofului
de a ne oferi, dintr-un unghi nu
prea comod, o viziune stilistică
originală asupra culturii române,
dar şi modalitatea ingenioasă
a acestuia de a-şi pune în
valoare conceptele operaţionale
ale matricii stilistice printr-o
demonstraţie „practică”. Deşi
este limpede, pentru oricine se
încumetă să sondeze în profunzime, că epistemologia blagiană a matricii stilistice nu se
suprapune cu prea mare fidelitate
peste categoriile mioritice, fapt
ce ne îndeamnă să ne întrebăm:
Sunt acestea chiar atât de atipice?!
Cu toate că spaţiul mioritic
ne transpune într-un orizont
cam feeric şi sub o lumină cam
paradisiacă, totuşi, să recunoaştem, unele idei se încheagă şi
articulaţiile lor îşi vădesc adesea
valabilitatea funcţională. Plaiul
mioritic ondulat, succesiunea
infinită de deal şi vale, prezent
şi în rezonanţele doinelor şi
baladelor noastre, strecurat în
decursul veacurilor şi mileniilor în inconştientul individual
şi colectiv, ar fi prima dintre
categoriile abisale ale sufletului
românesc. Acesteia i se mai
adaugă sentimentul destinului
care, în terminologia lui Blaga ar
fi reprezentat de o înaintare în
sens anabasic, dar cu o anume
specificitate: de veşnic suiş şi
coborâş, păstrând cu îndărătnicie,
în adâncurile subconştientului,
relieful ondulat al plaiului şi al
văii. Influenţat de locul său de
obârşie, inconştientul individual
şi colectiv al românului ajunge
să transforme peisajul într-o
obsesivă nostalgie orizontică, care

se manifestă apoi cu întreaga ei
încărcătură de duioşie, oriunde
s-ar afla pe globul terestru.
Această misterioasă comuniune
cu plaiul şi cu strămoşii lui care
dorm sub plai, are semnificaţii
totemice, mai ales în asocierea
pe care omul mioritic o face
între moarte şi extazul nunţial,
reflectate de versurile din Mioriţa,
impresionante prin sentimentul
complex al „fatumului.”1
Problema orizontului temporal
este foarte vag amintită de Blaga:
el susţine că sufletul mioritic s-a
încăpăţânat, vreme de secole, să
boicoteze istoria şi să trăiască
retras, în cochilia de scoică a unei
vieţi anistorice, o existenţă de tip
organic. Este aici o încărcătură
plină de mister a modului ontologic adoptat de o întreagă etnie,
pe timp neprecizat. Filosoful
numeşte acest mod „boicot” al
istoriei, şi nu altfel! Orice adaos sau
orice minus în descrierea acestui
mod de existenţă, nuanţează în
alt sens (până la deformare) teoria
blagiană. Şi aici putem arăta, ca
exemplu de nuanţare, viziunea
nihilistă asupra destinului formulată, în umbra filosofiei lui
Nietzsche, de Emil Cioran, care
critică platitudinea insului comun, dominat de o „fatalitate
inexorabilă” şi de „spiritul de
turmă.”2 Dar în filosofia românească au mai existat concepţii
similare lui Blaga despre sufletul
autohton: cea a lui Mircea
Vulcănescu, preocupată să rezume
destinul românesc la o însumare
a „ispitelor” sale, care nu sunt
altceva
decât
tulburătoarele
„latenţe” ale trecutului sau
ale modului său de viaţă,
biologică şi spirituală.3 Dintr-o
cu totul altă perspectivă înţelege
destinul
C.
Rădulescu-Motru,
care pune accentul pe „energiile
fecunde” ale unui neam ce, prin
intervenţia lor, pot zăgăzui sau
înlătura manifestările pesimiste,
iraţionale, brutale şi demonice
ale vieţii (niciodată înţelese ca
mişcări geometrice uniforme),
intervenind şi corectând astfel,
din mers, viitorul unei colectivităţi
umane.4
Gânditorul din Lancrăm a
arătat cu claritate că românul şi-a
preţuit şi chiar divinizat orizontul
spaţial mioritic şi că a preferat,
adesea, să se retragă din istorie,
adică s-o boicoteze – prin urmare,
nu ne este greu să constatăm
accentul axiologic pozitiv pus
pe cadrul spaţial, şi cel negativ
pus pe cadrul temporal, care l-a
îndemnat la o viaţă „anistorică”,
de tip organic. Organicul este, în
concepţia lui Blaga, o categorie

nouă a spiritualităţii româneşti,
vizibilă atât în stilul arhitectural
şi modul de aşezare a caselor,
cât şi în metrica poeziei populare
şi, mai ales, în manifestările
spiritualităţii creştine ortodoxe.
Într-o analiză comparativă a
spiritualităţilor creştine (catolică,
evanghelică şi ortodoxă), filosoful insistă pe caracterul bipolar
al acestora, orientarea lor fiind
atât spre transcendent cât şi
spre vremelnicie, cu notele de
particularitate
ale
fiecăreia,
subliniind însă că diferenţierile
sunt mai curând de natură
stilistică decât ideatică. Astfel, la
catolici, transcendenţa rămâne
inaccesibilă,
iar
categoriile
vremelniciei sunt marcate de
instituţia bisericii, „ca stat al
lui Dumnezeu pe pământ”, şi
năzuinţa de putere cezarică; la
protestanţi avem aceeaşi viziune
asupra transcendentului, dar
plusează
categoriile
libertăţii
individuale; în timp ce la ortodocşi
bipolaritatea este dată de pendularea continuă a spiritului
între transcendenţa inaccesibilă
şi categoriile vremelnice ale
organicului, „văzute” parcă prin
lentilele ochelarilor purtaţi de
morfologişti. Exemplele oferite
de Blaga sunt multiple, deoarece
el întrezăreşte aici un larg
pervaz deschis către întreaga
spiritualitate ortodoxă balcanică
şi răsăriteană. Cele trei tipologii
religioase sunt diferenţiate între
ele printr-un întreg evantai
de factori, precum: concepţiile
despre biserică, concepţiile despre
naţiune, diferenţieri datorate
formelor de graiuri, unghiului
cultural, misionarismului, prozelitismului şi magiei, conceptelor
despre salvare, tipurilor umane şi
modurilor cum cele trei biserici îşi
desfăşoară ritualurile.
Însă transcendentul care coboară constituie, în gândirea
blagiană, al doilea pol al spiritualităţii creştine, în raport cu
care diferenţele de viziune sunt
datorate unei categorii stilistice,
ţinând, de această dată, de
arhitectura religioasă a Agiei Sofia
din Constantinopole; astfel este
anunţată cea mai importantă
categorie a ortodoxismului –
orientarea sofianică – care, prin
apel la filosofia greacă (sophia =
înţelepciune), capătă sensul mai
larg de înţelepciune divină, cu
rol intermediar între Dumnezeu
şi lume (conform concepţiilor lui
Dionisie Areopagitul, Florenski şi
Bulgakov). În Mioriţa sofianicul
transfigurează natura care devine
„biserică”, iar moartea mioritică
(Continuare în pagina 9)
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Categoriile matricii stilistice
blagiene
(Urmare din pagina 8)
un act sacramental cu a „lumii
mireasă”. Pentru argumentarea
ideilor sale, filosoful recurge
la unele viziuni sofianice, depistate în mitologia noastră
autohtonă, între care: „pământul
transparent”, „grâul cristologic”,
„slujba vântului”, „cerul megieş”
etc., specificând însă că acestea au
fost asimilate, în timp, din cultura
altor popoare.5
Năzuinţa formativă a sufletului românesc şi-a declinat
demult – susţine Lucian Blaga
– preferinţa pentru motivele geometrice şi stihiale, ce se vădesc
mai ales în ornamentica artei
populare (costume, incizii pe unelte, porţi de lemn şi pridvoare,
pe vase de lut etc.), toate fiind
decorate cu motive specifice
şi altor popoare europene sau
balcanice. Dar matricea stilistică
autohtonă nu ar fi completă
dacă i-ar lipsi dragostea pentru
pitoresc şi podoabă iar – când se
referă la arhitectura religioasă
– nu s-ar lămuri rostul frescelor
care contribuie la accentuarea
impresiei de contopire a naturii
cu zidurile bisericilor, lăsând
astfel ca revelaţia divină să
se reverse nestăvilită şi în
afara acestora, peste grădini
şi câmpuri, peste crânguri şi
peste păduri. Cătrinţa, broboada,
pălăria,
ţundra
ciobănească,
pieptarul, şerparul, cămaşa, credinţele magice (femeile spre a fi
frumoase trebuie să se spele în
apele din care se adapă curcubeul,
boabele de mazăre vărsate pe
jos văzute ca lacrimi ale Maicii
Domnului, lemnele arse care se
„răzbună” şi îşi depun, noaptea,
frunzele în geamuri, Abel văzut
în lună cu capul spart suspendat
peste un ciubăr etc.), sfătoşenia
proverbelor – toate sunt expresii
ale pitorescului, izvorând din
adâncurile unui bogat substrat
metafizic; lirica populară românească – cu încărcătura ei, nici
prea grea nici prea uşoară a
dorului, analizat în diversele
lui ipostaze, mergând de la
dragostea pentru fiinţa iubită
până la exprimarea tristeţii şi
urâtului în doine şi bocete de jale
– se alimentează şi ea din acelaşi
fond misterios contribuind, fără
îndoială, la nuanţarea stilistică.
Dar această tendinţă de a insufla
tuturor determinantelor active o
anumită „surdinizare” este o altă
trăsătură reprezentativă a duhului
românesc, şi anume: discreţia.
Legat de configuraţia spaţiului
mioritic, se pot face unele asocieri
şi comparaţii cu elemente şi
manifestări semnificative, înregistrate în decursul veacurilor în
istoria culturală, în etnografia

şi folclorul nostru. Astfel, în
ceea ce priveşte reprezentarea
„onduliformă”, nu este prea
greu să o sesizăm în scrierile lui
Dimitrie Cantemir (ca fenomen
de „creştere” sau „descreştere”)
şi Vasile Conta, la acesta din
urmă ca teorie argumentată a „ondulaţiunii universale”,
în care undele se desfăşoară
ciclic, cu traseul marcat de trei
momente:
„curbă
suitoare”,
„punct culminant” şi „curbă coborâtoare.” Interesantă este la
Conta şi concepţia sa privitoare
la „înrâurirea mediului” asupra
energiei şi „generării spontanee”
a speciilor, ca şi soluţia de
revigorare pentru „fiinţele organice superioare”: încrucişarea
şi emigrarea, cu efecte atât
mai vitale cu cât rasele-mame
contopite sunt mai aproape de
punctele culminante ale undelor
lor. Părăsirea greoaielor pietre
ale tradiţiilor însemnând nu
doar înnoire biologică, ci şi
spirituală. Iar la Vasile Pârvan
ritmul istoric este echivalentul
unui ritm spiritual iar undele
ritmice pot fi „închise”, „statice”
(pentru artă, ştiinţă şi filosofie)
şi „deschise” (când spectrul lor se
revarsă în mediul social, politic
şi religios). Acelaşi susţine că nu
„fatalismul cosmic” i-a marcat
destinul ţăranului român, cât
morala păgâno-creştină, prin care
s-a lăsat pătruns de credinţa că
răutatea şi nedreptăţile nu vor
rămâne nepedepsite, astfel încât
el poate aştepta cu „resemnare
filosofică” până la ceasurile
Judecăţii de Apoi.6
Dar despre aceste aspecte şi
despre modul cum se reflectă ele
în structura categoriilor blagiene
vom reveni într-un alt studiu, care
va continua această incursiune
în filosofia culturală a lui Lucian
Blaga, strângând noi date şi
stabilind şi alte conexiuni.
NOTE:
1. Lucian Blaga – Spaţiul mioritic,
Bucureşti, Edit. Humanitas, 1994, p. 25
2. Emil Cioran – „Omul fără destin”, în
revista „Târnava”, Târgu-Mureş, anul
III, nr. 12 (8) / 1993, p. 7
3. Mircea Vulcănescu – Dimensiunea
românească a existenţei, ediţie de
Marin
Diaconu,
Bucureşti,
Edit.
Fundaţiei Culturale Române, l99l, p. 15
4. C. Rădulescu-Motru – Timp şi destin,
cuvânt înainte de Nicolae Bagdasar,
prefaţă de Ion Frunzetti, Bucureşti,
Edit. Saeculum I. O. şi Edit. Vestala,
1996, p. 39
5. Lucian Blaga – Spaţiul mioritic, op.
cit., pp. 99-101
6. Vasile Pârvan – Scrieri, text stabilit,
studiu introductiv şi note de Alexandru
Zub, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1981,
p.381

cercetări filosofice

cenaclu

DEBUT • DEBUT • DEBUT
Talida Rusu
SALCIA
Tristă la apus, tristă la răsărit
Sufletul ei de fericire-i lipsit?
Plânge în zi, plânge în noapte.
Suferințe îi sunt toate?
Sigur atenție nu prea i-ați dat
Plantei ce plânge doar cu lacrimi de jad spart.
Salcia, planta cu umbră din parc.
Am mai văzut-o pe malul unui lac
În tăcerea profundă a pădurii a stat
Tiptil, tiptil sub ea m-am așezat.
Atunci am uitat de tot și de toate
Gândurile mele de vânt au fost luate.
Părul în bataia vântului plutea
Iar pletele salciei fruntea mi-o mângaiau.
Mă gândeam și iar mă gândeam
Atunci când pe gânduri iar cădeam
Mă gândesc si mă gândesc
Creaturile de ce de ea se feresc.
Cu asta nu mă mulțumesc.
Sau totodata poate vrea în codrul de nepătruns
Sau pur si simplu locul de oameni ascuns.
Poate bine face că de noi se ferește
Singurătatea o întărește.
Sau... a fost respinsă de lume
Pentru un lucru anume....
Înfățișarea ei simpatică și inofensivă
Oamenilor li se pare naivă.
,,De la începutul lumii esteticul important a fost”.
Dacă vei spune asta în inteligență nu ai un rost.
Sau dacă din comportamentul tău asta se va zări
Ca un rebut pentru mine vei sfârși.
Judec-o - la cea mai mică adiere de vânt
Frunzele mici și verzi plutesc blând.

Concurs • Concurs • Concurs
Câștigă unul din cele două volume

„Miracolul din noiembrie”
de Grigore Cartianu și Laurențiu Ciocăzanu
oferite de
compania interactivă REEA și Revista Litart!
Tot ceea ce trebuie să faci, este să ne trimiți
propria ta poveste-eseu despre libertate până
cel târziu pe data de 15 ianuarie 2016 pe adresa
de e-mail a revistei LitArt:
redactia@litart.ro.
Autorii celor mai bune două texte vor primi
cartea pusă în joc, iar textele lor vor fi publicate în ediția lunii ianuarie a revistei LitArt.

nr. 11 (80) | noiembrie 2016 | www.litart.ro 10
TRANDAFIR ALB ȘI NEGRU
Clasicul trandafir roșu cunoscut în toată lumea
Din cele mai vechi timpuri pe noi ne uimea.
Roșu cu foc, roșu cu pasiune
El iubirea ne-o spune.
Roșu de la foc, roșu de la sânge
În spinii lui ascuțiți te vei împunge
Și te va face amar a plânge.
E clasic, ce-i drept,
Dar nu-i singurul trandafir existent
Trandafirii sunt foarte importanți
Albă e dreptatea, albă-i puritatea.
Cei negri nu e voie să fie lăsați
Neagră e noaptea, neagră-i moartea
Buchetul de trandafiri albi la nunți se folosește
Iar cei negri când viața se sfârșește.
Trandafirii negri sunt o raritate,
La primele vederi atrag impresii ciudate:
,,Negru? De ce nu altă culoare?
Nu se potrivește la o floare!”
Această impresie și-ar fi spus-o un om oarecare
La prima vedere a acestei flori
Adevăr e și că negrul se scoate
Din categoria de culori
Rămânând niște întunecate nonculori.
Trandafirii albi cu cei roșii ar putea fi asemuiți;
Ambii la nunți ca și buchete sunt oferiți.
Dar și persoanelor dragi nouă sunt dăruiți.
Totodată nu poate fi comparată cu nici o altă floare.
Aș vrea să fie vară! Să iasă strălucitul soare.
Să înfloriți, să vă pot culege,
Doar pe cei mai buni îi voi alege.
Trandafirul negru si alb sunt ca două firi opuse
Albul parcă din Rai cazuse
Iar negrul, Hades ni-l aduse.
E ca și ziua: razele soarelui curate
Și noaptea cu mii de coșmaruri împrăștiate.
Alb e porumbelul încurajator
Negru ca și corbul înspăimântător.
Ca și adevărul și minciuna ar fi
Dar în orice caz există o zonă.... gri....
Secvență din cenaclul lunii octombrie surprinsă de caricaturistul Dafin Cozma
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SUBCONŞTIENTUL ŞI MISTERIOSUL ÎN PICTURA LUI EDUARD CSUPAN

O altă contesă Elisabeta Bathory
Oliv MIRCEA, critic de artă
Tânărul pictor Eduard Csupan
își fixează pentru investigarea
propriului său imaginar iconic, ca „zonă” a ficțiunii sale
postmoderniste, un „teritoriu”
ficțional la întâlnirea dintre real
și imaginar sau altfel spus, dintre
câmpul extrem de referință și cel
intern, al subiectivităţii creatoare. Pictorul integrează iconic
şi expresiv istoria și fantasticul
forțând bariera ontologică dintre
ele. Istoria apocrifă, anacronismul
creativ, fantezia istorică pe de o
parte și „viziunea” asupra istoriei
vieții și morții naturii, pe de altă
parte, sunt temele investigate
predilect de pictor. Istoria apocrifă
operează în „zonele obscure”
ale vieții contesei Elisabeta
Bathory. În conformitate cu
normele ficțiunii istorice clasice,
dar, de fapt, interpretându-le în
planul viziunii personale, artistul
reușește să juxtapună propriei sale
modalități de înțelegere plasticvizuală a acestor istorii apocrife,
făcându-le să apară ca un miraj
și, mai mult, ca un mister solid
și irefutabil.
Artistul nostru caută cu
instrumentele
sale
specific
artistice să înțeleagă o istorie
a celui exclus, a celui renegat
în permanență către o zonă
întunecată a istoriei. Contesa
Elisabeta Bathory a trecut, prin
propria ei „prezenţa incognito
in lume” pragul înspre istoria
oficială care este, cum preabine o
ştim, o istorie a sexului masculin,
o istorie a învingătorilor. Dedesubtul conflictului intim al
contesei amintite se dă o luptă
între un eu maladiv și o lume
care are inocențele ei. Chinuită
de Furii, contesa, devenită
o
preoteasă a unui de neînțeles
cult sângeros, sacrifică barbar
tinere și neprihănite fecioare.

Asta pentru că, după o excelentă
observaţie a lui D’Annunzio “Orice
fecioară poate fi o mesageră
a cerurilor...”. Dacă puritatea,
lumina, splendoarea nemaculată
a cerurilor cheamă spre ele fiinţele pure şi candide, printr-o
inversiune a valorilor, contesa
Elisabeta le sorteşte, dimpotrivă,
pieirii. “Măştile” morţii par a fi
jurat credinţă Pasiunii şi Nebuniei
puse în slujba subconştientului
şi formelor elementare. Pete cu
contur vălurit, regularizate de un
ritm care poate crea relaţii de pură
eventualitate, o morfogeneză care
figurează neliniştea şi fuga de
orice fel de geometrie, construiesc
adesea aluzii la feluriţi monştrii
graţioşi.
Pictorul își ia libertatea de
a transforma tradițiile poetice
ale propriei sale culturi potrivit
cu scopurile și cu modul lui de
a gândi. Poziția lui teoretică se
situează așadar între fidelitatea
absolută față de narațiunea
istorică și libertatea totală față
de spiritul revizitat
al Evului
Mediu european. Pictorul postmodern găsește o soluție vizuală
neoexpresionistă așa încât să
reconcilieze un “eu anarhic”
supus unei forțe exterioare
constrângătoare,
care
apasă
asemeni unui blestem, cu o forţă
chatartic-purificatoare
interiorizată progresiv.
Totul este
reinterpretat în
funcție de conformitatea cu
o viziune, nouă,
proaspătă,
postmodernă.
Răscumpărarea
ritualică a vinovăției devine
acum una sufletească și, mai
ales, devine un mod de întâlnire
a “personajului” cu blestemul
originar. Adaptarea unui astfel de
subiect plastic nu produce prea
mari inhibiții pentru un pictor
care se află într-un alt spațiu și

timp cultural. O reușită mitografie
a personajului cu o izbutită hermeneutică a seducției și a morții
organice și vegetale este, în ultimă

instanță, expoziția de acum –
încununare a unei etape majore
de lucru în atelier – a lui Eduard
Csapan.

atelier
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Muzică clasică și poezie în
atelierul lunii octombrie
Adrian RENTEA
Marţi, 25.10.2016, la Atelierul
de Cafea, membrii Cenaclului
LitArt şi-au dat întâlnire pentru
a opta oară cu publicul pasionat
de literatură. La această ediţie
cei prezenţi s-au putut bucura
pe lângă momentele de poezie
(proza lipsind de această dată) şi
de două intermezzo-uri muzicale,
asigurate de Szakacs Zoltan la
vioară şi Benczedi Orsolya la violă,
care au interpretat câteva arii din
clasici precum Bach sau Mozart.
Primul la cuvânt a fost poetul
Gheorghe Botezan, care a revenit
în cadrul cenaclului cu o poezie tot
mai interesantă, potrivit spuselor
domnului Constantin Nicuşan.
„O poezie în care organicul şi
anorganicul se constituie într-o
chimie lirică, însăşi lipsa titlurilor fiind sugestivă, deoarece
titlurile sunt restrictive, pe când
poezia lui Gheorghe Botezan este
expansivă”, şi-a încheiat Nicuşan
caracterizarea. O poezie mai mult
decât
interesantă,
derutantă
chiar, în opinia lui Călin Crăciun,
deoarece „tinde iniţial spre o
latură, o formă, pe care Barbu
a numit-o cândva, leneşă; care
trece în primul şi în primul rând
prin intelect, creând o tensiune ce
vine din vecinătatea extaticului”.
De aceea, crede Călin Crăciun, se
impune o lecturare într-un cadru
izolat, în care să fie doar cititorul
şi poemul.
A urmat un prim moment
muzical, o incursiune în epoca
barocă, scurtă, dar care a permis
debutantei, Talida Rusu, să-şi
depăşească emoţiile; emoţii perfect justificate având în vedere
vârsta autoarei – doisprezece
ani neîmpliniţi. Poeziile sale,
scrise începând din clasa a patra,
trădează
influenţa
lecturilor

şcolare, Constantin Nicuşan fiind
de părere că poeta şi-ar putea valorifica talentul spre versificaţie
încercând să scrie poezie pentru
copii, îndemnând-o totodată să
lectureze multă poezie, un exerciţiu necesar până când autoarea
îşi va găsi tonalitatea în care se
poate exprima. Mărturisind că
întâmpină dificultăţi de abordare,
Călin Crăciun a încadrat poezia
Talidei Rusu în cea de-a doua
tradiţie a poeziei româneşti,
poezia naivă, apărută după o
perioadă de secetă în peisajul
liric românesc. „Dincolo de
micile stângăcii inerente vârstei,
dincolo de spuza de naivitate,
există o autentică încărcătură
lirică, autoarea urmând acelaşi
traseu, acelaşi proces de naştere
cu cel al poeziei naive, în care se
uzitează simbolul, în cazul de faţă
o simbolistică de tip maniheic”,
spune Călin Crăciun, care, în
încheiere ne-a atras atenţia că
s-ar putea să avem în faţă nu doar
un copil, ci un copil poet.
După încă un moment în care

ne-am delectat cu acordurile violei
şi ale viorii, a urmat la microfon
Adrian Rentea. Cele opt poeme
citite, atât creaţii noi „pe care
încă nu s-a uscat cerneala” cât şi
mai vechi, au fost caracterizate
de Constantin Nicuşan drept „o
poezie cu metafore ample, în care
predomină o imagistică dar şi o
filozofie a timpului provocatoare”,
o poezie – terapie care oferă şi
soluţii, chiar dacă criticul nu
este de acord cu ele. Ultimul la
cuvânt, Călin Crăciun i-a reproşat
autorului că „nu este cel mai bun
cititor al propriilor poeme” dar
merită recitit, lăudând talentul
acestuia de a pătrunde în mintea
şi-n subconştientul cititorului,
şi de a-l umple de acea stare de
care el însuşi era plin, atunci
când a scris poemele respective,
îndeplinindu-şi în acest fel
menirea de poet.
În încheiere Adrian A. Giurgea
a lansat celor prezenţi invitaţia
de a se reîntâlni pe 29 Noiembrie
la ultima ediţie din acest an a
Atelierului de Literatură LitArt.
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