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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.

Unei forme sculpturale unde îi şade bine altundeva decât în spaţiu?
Formă şi spaţiu - sunt două elemente definitorii pentru natura umană
deci, un titlu inspirat pentru natura umană în plină manifestare a
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creaţiei.

Mă preocupă atmosfera spectacolului și deseori e o
surpriză și pentru mine rezultatul final. Asta pentru că
atmosfera ajunge să prindă contur când vine publicul. Iar
publicul vine când deja eu nu mai pot interveni.
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Povestea unei despărțiri
Iulian BOLDEA
Despărţirea de România a lui Victor Ieronim Stoichiţă este,
în fond, despărţirea de un întreg trecut cu amprentă tragică, dar ea presupune şi integrarea într-un nou destin, într-o
nouă existenţă...
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Lansare de carte

PIETRE DIN MAREA
IRLANDEI
Andrei VORNICU
Adrian
Rentea
este în fapt
un poet
sensibil
și tenace.
Autodidact
prin
excelență,
poetul
își scrie versurile în
urma unei îndelungate
decantări afective și
intelectuale, și nicidecum
„la cald”, conform unor
inspirații spontane.
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„Când abordăm teme care ard, simt pe pielea
mea că ard acum și aici”
- interviu cu regizorul Leta POPESCU Emi OSTACE: Cine este
Leta Popescu și cu ce se ocupă?
Leta POPESCU: Leta
Popescu este regizoare de teatru
și asta îi ocupă tot timpul.
Imediat după ce am terminat
facultatea am intrat în două
asociații culturale din Cluj, cele
două grupuri de artiști la care
țin foarte mult: Reciproca și
Reactor de creație și experiment.
Am muncit o perioadă pe toate
fronturile. Acum însă încep și
încerc să mă ocup doar de regie.
E. O.: Cum ai descrie
în câteva cuvinte munca ta de
regizor și creațiile tale artistice?
LETA POPESCU: Diferă
de la un proiect la altul, în
funcție de ce îmi propun de la
bun început. Îmi dau de fiecare
dată teme de lucru care țin doar
de mine și atunci sunt diferită și
la repetiții și în rezultatul final.
Ce nu prea se schimbă în munca
mea e o anumită disciplină. Și
probabil din această cauză o
caracteristică a spectacolelor
mele este că majoritatea sunt
curate și gândite în câteva linii
clare. Încerc să pun pe dedesubt
și alte straturi pentru o receptare
mai adâncă și sunt curioasă
ce - din ce e în mintea mea ajunge la oameni. Mă preocupă
atmosfera spectacolului și deseori e o surpriză și pentru mine rezultatul final. Asta pentru
că atmosfera ajunge să prindă
contur când vine publicul. Iar
publicul vine când deja eu nu
mai pot interveni. Și nici nu
vreau.
E. O.: Montezi cu
predilecție dramaturgie românească contemporană. Ce te
atrage la acest tip de dramaturgie?
LETA POPESCU: Faptul
că pot să intervin și să schimb
textul cum vreau eu. Glumesc.
Dar nu în totalitate. Când
dramaturgul trăiește pot să
colaborez cu el. Când mai e și
român știu și contextul socialpolitic din care și-a extras tema.
Când abordăm teme care ard,
simt pe pielea mea că ard acum
și aici. Cu Cehov nu am cum
să dezbat și nu mă bag - încă
- în ceea ce se întâmpla acum
o sută de ani. Iar Caragiale
nu a apucat să scrie - dragul
de el- despre homofobie de
exemplu. Trăiesc în România
și am colegi scriitori. Simțim
aceleași virbații ale prezentului.
Avem același material și putem
crea în cunoștință de cauză.
Sigur, nu e un principiu al meu

să lucrez doar cu dramaturgi
contemporani români. Va veni
și o altă etapă. Aceea în care
voi fi convinsă că autorii clasici
de pretutindeni vorbesc despre
aceleași tulburări umane despre
care vreau să vorbesc și eu.
E. O.: La Teatrul Național Târgu-Mureș lucrezi la
spectacolul Tatăl meu, preotul,
un text de Gabriel Sandu. De ce
ai ales acest text?
LETA POPESCU: Alina
Nelega este cea care mi-a atras
atenția încă din vara anului
trecut
asupra
potențialului
acestui text. Atunci, cei de la
Reactor au lansat proiectul
de rezidențe Drama 5, unde
Gabi Sandu a scris piesa. Am
fost martor la fiecare etapă
a procesului de scriere, încă
de la selecția lui Gabi în
acest program. Așa încât, în
momentul în care Alina Nelega
m-a invitat la Teatrul Național
Târgu-Mureș, știam bine în ce
mă bag. Mă preocupa tema și
îmi plăcea stilul lui Gabi. Și am
apreciat curajul doamnei Nelega
de a-și asuma o producție pe
această temă. Cred că este al
IV-lea spectacol în care abordez
tema homofobiei. De data
aceasta m-a atras contrastul:
vorbim despre povestea unui
băiat gay care a fost crescut în
biserică și vrea să rămână în
acest mediu creștin-ortodox. Ei...
ce ne facem acum? Problema
homosexuali vs. biserică m-a
compleșit. Sunt două lucruri de
o profunzime greu de cuprins.
Dar Gabriel Sandu a scris un

text care combină replicile crude
cu un umor pe gustul meu. Și
atunci am zis „hai că se poate!”.
E. O.: Cum ai lucrat
cu actorii Companiei Liviu
Rebreanu la acest spectacol?
LETA POPESCU: Repede!
Și de la foarte bine în sus. Sunt
surprinsă de atmosfera bună care
s-a creat încet-încet la repetiții,
căci am avut mari emoții când
am venit. Așa am de obicei când
mă duc într-un teatru nou, dar
aici emoțiile erau completate
și de prezența a doi actori cu
experiență, Monica Ristea și
Dan Rădulescu de care, recunosc
acum, mi-era cam frică. Sunt
conștientă că actorii de teapa
lor au avut pe mână multe texte
și au lucrat cu mulți regizori.
Așa încât nu prea poți să îi
„păcălești”. Te „scanează” printrun filtru destul de bogat și... nu
știam dacă voi trece testul. Nici
acum nu știu, dar eu îmi văd de
treabă. Andrei Chiran și Cristian
Iorga sunt doi actori foarte
energici. Cu multe propuneri,
multă implicare și atenție. Și
chef să facă și să iasă bine. Mă
simt foarte bine în prezența
lor. Cât despre colaboratorul
nostru Vlad Bîrzanu... încă de
când discutam cu Alina Nelega
și Gabriel Sandu despre cum ar
fi el protagonistul... mă relaxam.
Vlad e un actor preocupat de tema
spectacolului și de impactul
pe care îl vom avea. E foarte
matur în abordarea subiectelor
și pledează ca și mine pentru
empatie și dialog. Discuțiile cu el
sunt cărămizi pentru spectacolul

nostru.
E. O.: Cum crezi că
va reacționa publicul la acest
spectacol?
LETA POPESCU: Nu știu
cum va reacționa, dar știu cum
îmi doresc să reacționeze. Ca de
fiecare dată, specific că nu e un
spectacol militant și invit la autointerogare: oare adevărul meu e
singurul adevăr posibil? Eu cred
că nu putem să forțăm biserica
să creadă că homosexualitatea
e ceva normal. În același timp
nu putem să forțăm pe nimeni
să adere la valorile creștine,
tradiționale. Ce putem face, în
schimb, e să nu ne urâm și să
înțelegem! Și sigur că putem sări
cu toții să spunem „dar eu nu
urăsc pe nimeni”. Dar protestele
anti-gay cu oameni care se
declară homofobi sunt oare
semne de iubire și înțelegere...?
Dar manifestările LGBT cu
icoanele lui Arsenia Boca lipite
pe curcubeu sunt ele semne de
pașnică coabitare? Cred că în
țesătură lucrurile nu sunt atât
de simple pe cât ne dorim noi să
fie. Ce face o familie tradțională
când apare - fără sfidare și
fără rea voință - problema
homosexualității? Ne iubim
în continuare sau ne urâm în
propria casă? Mai e adevărul
meu singurul adevăr valabil?
Această întrebare îmi doresc
eu să fie reacția publicului la
spectacolul „Tatăl meu, preotul”.
Interviu realizat de Emi Ostace
Foto: Robert Puțeanu
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Povestea unei despărţiri

Iulian BOLDEA
Cărţile de istorie, teorie
şi critică a artei ale lui Victor
Ieronim Stoichiţă (Pontormo
și manierismul, Instaurarea
tabloului, Creatorul și umbra lui,
Efectul Don Quijote, Experienţa
vizionară în arta spaniolă a
Secolului de Aur, Scurtă istorie
a umbrei, Efectul Pygmalion.
De la Ovidiu la Hitchcock etc.),
unanim apreciate, reprezintă
repere importante în domeniul
interpretării imaginii. Lecţia
erudiţiei, asimilată cu tact,
elevaţie şi rigoare, se completează
prin cultul şi simţul nuanţei,
dedicat revelării celor ascunse
dedesubtul aparenţelor. De
altfel, aşa cum mărturisea
într-un interviu, erudiţia îşi
revelează semnificaţiile, pentru
Victor Ieronim Stoichiţă, în
măsura funcţionalităţii sale
întru desăvârşirea demersului
hermeneutic („Erudiţia ca scop
în sine nu are nici un rost. Mă
feresc de ea, sper că nu există
acest pericol, pentru că de fapt
nu iubesc erudiţia în sine. Iubesc
numai o erudiţie care poate fi
pusă în slujba unor descifrări de
sensuri. Şi asta poate că o ştiu de
la Constantin Noica sau, în orice
caz, el mi-a transmis-o picătură
cu picătură”).
O carte de excepţie
(recompensată, de altfel cu
premiul Academiei Franceze în
2015) este Oublier Bucarest. Un
récit, carte publicată la editura
Actes Sud în 2014 şi apoi, în
traducerea Monei Antohi, la
Humanitas, în 2015, sub titlul
Despărţirea de Bucureşti. O
povestire. Legitimată de toate
servituţile şi privilegiile genului
autobiografic, naraţiunea
lui Victor Ieronim Stoichiţă
reconstituie o întreagă epocă
revolută, cu detalii de atmosferă
şi de evoluţie a destinelor, cu o
indubitabilă nevoie şi plăcere de
a rememora şi de a-şi clarifica,
în labirintul propriilor amintiri,
trasee ale devenirii proprii, sau
imagini de fundal ale unei epoci
dramatice (România între 1953
şi 1968, adică între moartea lui
Stalin şi plecarea autorului la
Roma cu o bursă). Despărţirea
de Bucureşti este, desigur,
o despărţire de un trecut cu
amprentă tragică, de spaţiul şi

timpul copilăriei, de avatarurile
adolescenţei, de familie şi de
patrie. Subtitlul (O povestire)
orientează atenţia cititorului
spre modalitatea literară a
reconstituirii, arpegiile memoriei
fiind orchestrate de o retorică
rafinată a povestirii. Una dintre
cele mai tulburătoare pagini
din carte e cea în care sunt
descrise „fantomele” care, în
1964, încep să populeze străzile
Bucureştiului, e vorba de deţinuţii
politici eliberaţi atunci printr-un
decret, în vizibil contrast (palizi,
cu privirea rătăcită, tăcuţi) cu
restul locuitorilor Capitalei („În
august 1964, orașul s-a umplut
de fantome. Erau, în majoritatea
lor, bărbați de o anumită vârstă,
uneori și femei, cu toții foarte
palizi, contrastând, în acel
sfârșit de vară, cu oamenii care
se întorceau din vacanță. Erau
tăcuți, aveau privirea rătăcită.
Îi recunoșteai după hainele din
alte timpuri, precum și - așa
mi se părea - după un oarecare
miros de mucegai. Erau cei care
scăpaseră din pușcării, ultimii
deținuți politici, eliberați prin
decret ministerial, despre care se
vorbea în șoaptă de o vreme”).
Desigur, cartea lui Victor
Ieronim Stoichiţă îşi joacă, în
fapt, conformaţia, destinul şi
mecanismele narative într-o densă
reţea de antinomii, circumscriind
adevărul interiorităţii şi adevărul
istoriei, imaginarul şi cotidianul,
reverberaţiile trecutului şi optica
inevitabil subiectivă a prezentului.
Scriitorul mărturiseşte cu
sinceritate toate aceste aporii
ale scriiturii autobiografice,
care, pe măsură ce restituie un
trecut, îl şi reinventează, prin
recursul la imaginar, la retorica
ficţionalităţii, sau prin apelul la
restituirea, într-un mod cât mai
veridic, a meandrelor memoriei,
prin care mai degrabă se evocă o
atmosferă, decât se reconstituie
o epocă în datele sale concrete
(„Nu este o carte de memorii, ci o
carte de evocare a unei atmosfere.
Este o carte mai adevărată decât
adevărul şi mai imaginativă
decât imaginarul. Am început
să scriu pentru familia mea,
pentru copiii mei născuţi în
Germania, apoi m-am lăsat
prins de firul întâmplării, de
o anumită melodie a frazei,
ceea ce a dus la un text mult
mai literar decât aş fi crezut.
O adevărată surpriză şi pentru
mine”). Tectonica naraţiunii
autobiografice este consolidată
prin inserţia unor proiecţii ale
imaginarului, prin evocarea
unor profiluri umane şi a unor
scene memorabile, relevate
printr-un exerciţiu, îndelung
exersat, al evocării, ce presupune

vocaţia distanţei şi reverberaţiile
nostalgiei, dar şi imersiunea
într-o logică a trecutului din
care nu este absentă percepţia
revelatoare a concretului, nici
inserturile unei etici grave,
deplin asumate, prezente în
straturile profunde ale textului, în
subliminalul rostirii anamnetice.
Semnificativă, ca prezumţie de
destin şi indiciu de naraţiune
divinatorie e scena ghicirii
viitorului în cafea de către
turcoaica Menarú („Trebuiau
să vorbească serios despre toate
astea, dar nu atunci, fiindcă era
cald și toată lumea era enervată.
Sora mea, Cristinel, care dormea
în camera de alături, a început să
plângă din cauza diareii, iar eu
am înțeles că ne așteaptă vremuri
grele. Mai mult, am înțeles că
se sfârșise copilăria. Aveam
treisprezece ani, și era puțin cam
devreme, simțeam asta. /…/ Gata!
Și mai grav, nu știam ce anume
se așteaptă de la mine și, la
drept vorbind, nici eu nu aveam
habar ce anume așteptam eu
însumi de la mine.”). Relevantă
pentru antagonismele epocii,
pentru opoziţia dintre lumea
veche şi cea nouă, este scena din
Cişmigiu, în care protagoniştii
sunt exponenţi a două moduri de
gândire, de trăire şi de expresie
(„Tovarășul Costel avea ochi
cenușii. Costumul lui era cenușiu,
cravata la fel. Purta șosete verzi.
Zărindu-le, m-am simțit deodată
liniștit. Eram așezați amândoi pe
o bancă din Cișmigiu și, uitândumă cu coada ochiului la tibiile
slabe și albe ale tovarășului
Costel, dezgolite de șosetele care-i
tot cădeau, am fost sigur c-o să-i
fac față”).
Desigur, naraţiunea lui
Victor Ieronim Stoichiţă are toate
accentele şi trăsăturile timpului
istoric evocat (oprimare, teamă,
cenzură, rezistenţă interioară,

angoasă, teroare etc.), din
meandrele confesiunii reieşind,
însă, şi un autoportret veridic al
autorului, proiectat pe fundalul
tabloului de epocă, alcătuit din
detalii, nuanţe, senzaţii, culori
şi forme ce stau, cu toate sub
semnul tutelar al nostalgiei, stare
inefabilă ce reţine, în vibraţiile ei
molcome, păienjenişul, jumătate
real, jumătate ficţional, jumătate
iluzie evocatoare, jumătate
deziluzie, al unei lumi revolute,
dramatice, bolnave, plasate în
plin infern al comunismului.
Galeria de personaje (părinţi,
bunici, mătuşi, unchi), de peisaje
şi de scene cu dinamismul
existenţial divers favorizează
credibilitatea evocării, prin
decupaje de realitate plasate
în ambianţa cotidianului, prin
conturarea unor gesturi şi
tablouri de familie, prin fresca
amplă, cu desen riguros trasat,
a epocii. Naraţiunea confesivă
e completată de memorabilul
portret al bunicului matern, de
afecţiunea faţă de fratele său
Adrian, de listele de lecturi, de
galeria profesorilor din liceu
sau de rememorarea admiterii
la facultate. Cu toate acestea,
revizitarea trecutului presupune,
oricâtă voinţă de autenticitate
s-ar învesti, şi o revizuire a lui,
o ficţionalizare a memoriei, ce
provine din chiar mecanismele
şi avatarurile scriiturii, care
avantajează un anumit detaliu,
privilegiază o ambianţă, o figură,
o scenă sau un portret.
Despărţirea de România a lui
Victor Ieronim Stoichiţă este, în
fond, despărţirea de un întreg
trecut cu amprentă tragică, dar ea
presupune şi integrarea într-un
nou destin, într-o nouă existenţă,
în conturul unei ambianţe
radical diferite, aceea a libertăţii
de exprimare, de gândire şi de
conduită existenţială.

in memoriam
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Zeno GHIȚULESCU
Vizita
Cu grație înmuiată în cloroform
deschide tainice lăcașuri în
sinele-mi debusolat.
Curioasă își bagă nasul
în sentimentele cusute în goblenuri
descoperind
pretexte argintii
ape lustrale apoi cere îngăduința de a-și scoate sandala
căci beretele i-au rănit degetele roz
pe care le mișcă dezinvolt - vietăți
de sine stătătoare plutind dincolo
de materiala supremație
fără motiv deodată
printre micile obiecte cosmetice
secrete din sacoșă
înfrigurată află o altă zare
departe de prezența-mi
volatilă.

Ostrovul
Cu luntrea goală lunecam
pe oglinditele grădini de păcură fluidă
poate de-o clipă poate de o veșnicie
când într-o doară m-am oprit
pe un ostrov
cu umbre verzi scăldate-n șoapte abisale.
Nămolul planturos bolborosea prin bulele de
morți
misteriosul ev orăcăitul anistoric
desiș de trestii chemătoare
trecându-mă în luntrea amețită
de vegetații umede și putred rai.
Mă dezlegam din mustrătoarele belciuge
prin unduirea șerpilor pe luciul apei
spre neștiutul labirint îmbietor
în somnul nuferilor fără vise
și luntrea mea cea pregătită
spre drumuri lungi nemărginite
a putrezit încet în golful liniștit
sub mantia de mușchi bătrâni
și de uitare.

Viorile au tăcut
Viorile au tăcut
În cavoul sinelui mă mișc
nimeni nu vede
o umbră cum vrea să aibă sânge în trup
O Doamne arată-mi poarta
fă-mă să înțeleg de ce nicicând
nu pot afla acel dușman
ce m-a aruncat
în primăveri defuncte.
L-am văzut parcă o dată într-o cetate
cu o mie de ani în urmă
urmărind
pașii auziți pe calea pavată
cu suflete moarte.

Plouă mărunt
Plouă mărunt ca într-o epocă uitată
asfalt sclipitor în refluxul târziu
faruri trecerea prin neființă
pași grăbiți se-afundă
în ganguri de azbest
arome amare prin pori asfințit

agonică lumină se clatină în gânduri
o umbră vagaboandă
aleargă fără țintă
cărările-au pierit
sub frunze muribunde
șuier vestitor și miros de cărbune
se-aude fierăria cum plânge istovit
nu-i nimeni să m-ajute
în ceasul fără zori
în piept simt o arsură
soare orbitor.

Ulmul albastru
Bătrânul ulm cu brațele încremenite
în imensități
generații de-a rândul au așteptat
răsăritul și-au văzut coborând
tăcerea pământului
nori de zăpezi au venit și s-au dus
păsări nuntind
când într-o zi un pictor care poate văzuse
doar în vis arbori
arătă tuturor pânza
cu ulmul albastru...
Și toți au râs
până ce unul apoi mulți
au zis
că ulmul era albastru.

Destin
Există o iubire
pe care nu o poți mărturisi
nu o poți trăda
pe care nimeni nu o știe
ce doar ție îți aparține
ca o flacără ca o durere
ce desparte pământul de ape
ca o cutremurare
ce te-ndeamnă dincolo de moarte
există o iubire
în care orice cuvânt e de prisos
unde visul crește dintr-o umbră
unde lucrurile se însuflețesc
pe o geană de lumină
unde șoapta lumilor din noapte
într-un gând se întrupează.

Nu-l căutați pe poet
Nu-l căutați pe poet la starea civilă
ori sub epiderma sa
ci oriunde viața încearcă
să comunice cu imposibilul
prin nevăzute vase comunicante
umplute cu seva unui fruct
aidoma celui
din care a gustat Dumnezeu
căutați-l sub lespedea de mormânt
unde a fost îngropat adevărul
batjocorit și uitat de mai marii cetății
căutați-l printre cei proscriși din agora
pentru că au luat partea celui fără apărare
nicicând nu-l veți putea afla acasă
căci acoperișul lui
e cerul înstelat
de vreți îl puteți găsi
în fântâna spânului pentru a salva
cu prețul vieții o petală
ori în bâlciul lumii printre târgoveți
căutând pasărea măiastră.

Furtuna
Bolți de beznă tunete regești
sălbatică orgie
imperiu biruitor peste putredele zile
sfârșit și început de lumi
idolul cel lăudat târât
cu fața la pământ
nunta viermilor triumfători
Talgere de-aramă răgete de lei
cascade în delir
cucerirea netrecutelor zăgaze
talaze oglindiri de curcubee
mireasma crinului ceresc
nesecatele hotare.

Întârzie
Păstrătorul tainei de safir
în curând el va sosi dezmărginind
flaute de-argint solar ospăț
dar el întârzie să vină unii zic
că nici nu ar fi existat doar umbra aurie
înmulțită infinit de
scrisul vântului pe ape.

E timpul
E timpul neucis de matematica absurdă
fântână fără fund de curcubee
dezmembrând insidioasa-ntunecare
ca pe-o stricată jucărie albul viscol de florar
roată de jăratic și extaz
iluminează materia bătrână
imaculat voiaj sărut astral
peste regatul sceptrului barbar
miraculos necunoscut
abisul numinos.
Voaluri
Undeva departe sângerează
curcubeul sfâșiat de îngerul cu aripi
frânte
ce a cercat de-atâtea ori
zadarnic să înfrunte demonica orgie
treptat s-a înfrățit cu scurgerea
în pântecul sublimei cloace de
putregaiuri sclipitoare ascultând
povestea legendarei roze muribunde
chipul lui Orfeu firmamente călătoare
vals al neantului surâzător.
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Nastasia Savin, o voce tot mai
relevantă a criticii literare dobrogene

Mihaela MERAVEI
În ultimii ani, în
cercurile criticii literare
dobrogene, dar și din țară,
tot mai des și-a făcut simțit
prezența numele unei tinere
și competente scriitoare, prof.
dr. în filologie, Nastasia Savin.
Cartea pe care ne-o propune ,
”Modalități reconfigurate ale eului
liric în poezia lui Camil Petrescu”,
apărută anul acesta la editura
Ex Ponto din Constanța, ar putea
fi privită ca o teză de doctorat
dacă, talentata scriitoare, nu
ar avea deja una în filologie și
anume: ”Grupul oniric românesc.
Strategii experimentale în poezie”,
elaborată în anul 2012, sub
conducerea științifică a prof.univ.
dr. Paul Dugneanu. Se observă,
așadar, o înclinație aproape
înnăscută spre cercetarea creației
poetice și cultivată cu ore intense
de lectură și de studiu în acest
domeniu.
Volumul de față,
curajos și riguros conceput, își
propune să analizeze o zonă
mai puțin cunoscută a unui
mare romancier, dramaturg,
doctor în filozofie, nuvelist
Camil Petrescu, anume poezia.
Cele patru volume de versuri
lăsate drept moștenire literară :
Versuri. Ideea. Ciclul morții(1923),
Un luminiș pentru Kicsikém
(1925), Transcedentalia(1931) și
Din versurile lui Ladima(1932)
sunt revelatoare și suficiente
în descifrarea viziunii poetice a
Camil Petrescu. Cartea Nastasiei
Savin sprijină aceste afirmații
și intră în profunzimea tehnicii
poeziilor camilpetresciene,
dar mai ales în aceea a ideilor
care stau la baza acestora,
urmărind reprezentarea eului
liric, modalitatea în care
”interacționează cu Erosul și
Thanatosul” și evidențierea
”unor modele posibile într-o lume
imposibilă o lume în care registrul
stilistic este dublat, haosul fiind
camuflat în realitate”, după chiar
spusele autoarei.
Așa cum a remarcat și
scriitoarea Bîlea Dobrița Diana
în prefața volumului, acesta ”

se bazează pe o instrumentație
critică riguroasă, autoarea
apelând de la teoreticieni ca Angelo
Marchese, Umberto Eco, Roland
Barthes, Benedetto Croce ș.a.,
până la exegeți de marcă precum
Nicolae Manolescu, Eugen Simion,
Tudor Vianu, Marin Mincu, Ovidiu
Ghidirmic, Irina Petraș sau Aurel
Petrescu. De asemenea, sunt
invocate, în corelații interesante,
nume de prestigiu ale liricii
românești – Eminescu, Blaga,
Arghezi, Barbu, Bacovia sau
străine – Paul Valéry, Mallarmé
ș.a.”
Cu rigurozitatea și
claritatea caracteristice scrierii
critice a domniei sale, Nastasia
Savin și-a structurat cartea în
cinci părți, la finele fiecărui
capitol trăgând o concluzie
lămuritoare și convingătoare în
același timp.
În primul capitol
”Avatarurile poeziei moderne
românești”, ”pentru a putea opera,
în lucrare cu conceptele care au
permis transferul achizițiilor
literare în textele interbelice.
(pag 13), autoarea face referire la
”cronotopul literar vast” al epocii
interbelice. Iar pentru a realiza un
tablou complet al epocii, prezintă
rolul revistelor literare ale acelor
vremuri în dezvoltarea culturii
și literaturii române, precum și
rolul în promovarea curentului
modernist ”întemeiat pe principiul
sincronizării literaturii române
cu literatura europeană” ca în
cazul revistei <Sburătorul>, a
curentului tradiționalist-ortodox
ca în cazul revistei <Gândirea>,
între acestea situându-se
revista <Contemporanul> ,
”poate revista avangardistă cea
mai cuprinzătoare, deschizând
drum larg celorlalte publicații
de avangardă românești ”,
(Marin Mincu :2006, pp. 1314), cum ar fi revista <Punct>,
<Integral>, <Urmuz>, <Viața
literară>, <Revista Fundațiilor>,
<Viața românească>, etc.
Mergând cu studiul mai departe
în intuiționismul poeziei
moderne, scriitoarea ajunge la
concluzia că poezia ”are drept
obiectiv, redescoperirea spațiului
și timpului, revalorizarea
istoriei deoarece eul liric, poate
să găsească răspunsurile la
adevărurile imediate”( pag 29).
Începând cu cel deal doilea capitol ”Atopicitatea
liricii camilpetresciene”, Nastasia
Savin intră cu adevărat în
studiul poeziei și ideilor poetului.
În deschiderea capitolului,
domnia sa dezvoltă un cadru
camilpetrescian prezentând
originea și copilăria poetului,

ca mai apoi să se axeze pe
caracterizarea omului și
scriitorului Camil Petrescu
pentru care a scrie reprezintă
un mod superior de existență
, iar ”literatura reprezintă o
formă superioară de jurnalism.
Prin stilul său tăios, polemic și
dilematic prin promptitudinea
cu care dădea replici, se înscrie
în liniile care schițează figura
ziaristului modern”. Disecând cu
meticulozitate ipostazele eului
liric care poate fi când jucăuș,
când aventurier sau iluzoriu,
un eu liric metaforic, profund,
abisal, polemic și altul culpal,
romantic participant activ la
substanța universului și relațiile
lui cu realitatea, cu Erosul și
Thanatosul, autoarea ajunge
la concluzia că lirica lui Camil
Petrescu ”transmite stări sufletești
care se întrepătrund cu acelea
ale filozofului. Camil Petrescu
fiind animat de o angoasă
metafizică ce-și găsește expresie
mai impersonalizată în mit”(pag
39). A gândi just, a elimina
înțelesuri, a te conecta la real și
realitate , acestea sunt unele din
caracteristicele gândirii lui Camil
Petrescu, căci a gândi concret
înseamnă , după opinia marelui
scriitor, a rămâne în posesia
înțelesului real după ce au fost
reduse toate celelalte înțelesuri
posibile.
”Tensiunea expresivității
eului liric în Ciclul morții și
în Ciornă”, este reprezentată
pe parcursul celui de al treilea
capitol al studiului și este
reprezentată de caracteristicile
și accepțiunile liricului regăsite
în poezia lui camilpetresciană,
eidosul și instanțierile lirice,
avându-se drept bază ”Ciclul
morții și Cioarnă”. Autoarea
a evidențiat jocul liric al eului
implicat în atribuire directă și
opus unui tu care, așa cum ne
a spune autoarea, ”reprezintă o
strategie de text a autorului prin
care identitatea autobiografică
pune din ce în ce mai mult
accent pe termenul bios vita”.
În poeziile din Ciclul morții,
războiul nu pare a mai fi un act
atât de eroic, sensul lui se disipă,
devine absurd, iar hazardul
își face tot mai mult prezența
guvernând spectacolul vieții.
Nicolae Manolescu afirmă despre
poeziile din acest ciclu al lui
Camil Petrescu că ar fi ”înrudite
cu paginile din partea a doua
a romanului Ultima noapte
de dragoste…Războiul fără
nimic eroic, e descris dinăuntru
cu teroare și oroare. Versurile
alcătuiesc un fel de jurnal de
campanie, ținut nu prea strict, pe

file smulse din carnet.”(Nicolae
Manolescu:2003,p.41). Caracterul
absurd al războiului devine
un laitmotiv în poemele din
acest ciclu. Camil Petrescu este
”singurul dintre poeți care
comunică forul participării
directe la lupte într-o formă
autentic novatoare, de o puternică
originalitate poezia sa vizând
semnificații mai ample decât
acelea vizibile imediat”, ( Ion
Sârbu: 1973,pag.122).
Indubitabil, lectorul
va trage aceeași concluzie ca
și scriitoarea Nastasia Savin
și anume aceea că poeziile din
Ciclul morții se refugiază în
abstract, esența întâmplărilor
fiind dedusă din realitatea
ipostazelor. Funcția poetică
opacizează semnele și transformă
textul într-unul de autoreferință.
Eul liric trece adesea de la miez
la radiografierea realității, ”
tablourile conturate oferind
liricului matricialul specific
textului camilpetrescian”( pag
670).
Dacă în Ciclul morții
laitmotivul a fost războiul și
experiența existențială, în ciclul
Cioarnă, Transcedentalia,
sau Din versurile lui Ladima,
experiența de cunoaștere este
aceea care ocupă spațiul liric.
Eul redescoperindu-se dă o altă
interpretare tainei vieții și morții,
ciclul devenind o hartă care
simbolizează, cumva, intrarea
omului în atemporalitate, acest
ciclu putând fi interpretat și ca
un al treilea ochi al unui univers
al devenirii fără răspuns care
reflectă dinamismul sufletului.
Aici modalitatea de dezvoltare a
eului liric este cinematografică,
prezentând fapte cotidiene, el
poate fi privit ca fiind un regizor
capabil să ne ghideze prin
labirintul discursului enunțat de
instanța lirică.
În al patrulea capitol
intitulat ”Complexitatea
measajului în Un luminiș pentru
Kicsikém și în Din versurile lui
Ladima”, scriitoarea a urmărit
caracteristicile accepțiunii
liricului camilpetrescian care
își modifică registrul, mesajul
instanțelor lirice își revalorifică
conceptele spre a pătrunde esența
textului.
Un luminiș pentru
Kicsikém este unn grupaj dedicat
poeziei inspirată de iubirea
solară, o iubire strâns legată de
existența timișoreană a poetului,
evocând ”amintirile versificate ale
unei idile timișorene, din vremea
când abia împlinise douăzeci și
cinci de ani. Kicsikém este numele
(Continuarea în pagina 6)
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Ștefan Radu MUȘAT
Unsprezece elegii după
Iată cum anotimpul ne întâmpină cu semnele aducerii aminte;
suntem două umbre bântuite de nostalgii.
Sentimentul nedezlipit de aripi s-a stins
şi ne-au unit două părţi asimetrice într-o frunză de piatră,
rămânând în așteptarea zborului din elegie;
poate cel mai îndepărtat timp pe care l-am atins vreodată.
Fluxul toamnei goleşte aleea trecătorilor cu frunțile plecate
şi număr băncile pustii ale celor ce s-au despărţit.
Urmez calea frunzelor, scufundându-mă în gânduri,
fără putinţă de îmbrăţişare, mereu trăită de altcineva.
Urc din gânduri, bătut de visuri,
scuturându-mi noaptea de nesomn;
umerii îmi sunt de gheaţă şi nu au nici măcar prezent.
Străbat un spaţiu îngrădit de artere necurgătoare de viaţă,
refuzând toamna care-și caută orbita în respiraţia noastră;
exist şi exişti atâta vreme cât ne adăpostim unul în celălalt.
Nu ţi-am vorbit despre sentimente,
n- am fost niciodată fericit pentru că mi-am amânat fericirea.
Când ţi-am văzut zâmbetul ca pe un fluture pătat de soare,
am devenit aer şi m-am lipit de zborul tău
ca de o durere dulce de care nu mă pot despărţi.
Braţele tale subţiri urcară prin ruinele nopţilor mele,
înlocuindu-mi mâinile cu două aripi în numele zborului.
Am zburat împreună deasupra ninsorilor
care nu străbătuseră încă iernile pământului;
eram două umbre absorbindu-se una pe cealaltă.

Aleseserăm totul pentru a îmbrăţişa totul în numele apelor,
amestecându-ne până la sânge ca două fluvii de păsări.
Şi iată-ne curgând din ploi într-un singur trup
ce a sfărâmat frunza de piatră;
curge din ea timpul îndepărtat pe care l-am atins vreodată,
curgem ca două ape sprijinindu-ne una de cealaltă
ca de propria matcă.
Am curs unul în celălalt, bătuţi de arşiţă, de ploi şi de furtuni;
am urcat, am coborât şi am urcat din nou
răniţi din dragoste de viaţă până am luat înfăţisarea
pământurilor călătoare în vânt.
Oasele ni s-au albit în iernile care ne-au pătruns
şi ne pătrund şi azi
în numele timpului,
în numele pământului.
Dacă a existat cu adevărat Dumnezeu,
m-am închinat dinaintea ta în numele fericirii.
Dacă n-a existat Dumnezeu, te-am creat ca pe o zeiţă
cu chip de suflet şi m-am închinat dinaintea ta
în numele mamei, în numele nopţilor înduioşate de glasul ei,
în numele divinităţii.

Asfinţit
Înserarea îşi dezlănţuie întunericul;
ziua se peschimbă în ceaţă,
înălţându-se la ceruri,
sfâşiată pe alocuri
de soarele îngropat într-un dezastru neclintit
care îşi trăieşte iluzia cea din urmă
în norii căptuşiţi de întuneric asfinţit...

Nastasia Savin, o voce tot mai relevantă a criticii literare dobrogene
(Continuare din pagina 5)
de alint al dragei lui. El îi vorbește
în versuri albe, așa cum ai vorbi
unei păpuși…sau unei maimuțici
zurlii și capricioase”( Constant
Ionescu : 1968, pp67-68). Astfel
valoarea acestui ciclu se extrage
din gradul de complexitate al
expunerii lirice. Temele de aici
țin de binaritate ( râs-plâns,
obsesia morții - frica de viață,
agitație-liniște, agonie fără liman
- țiparea frustrării ș.a.), liniile
liricii se înglobează sub semnul
unui eclectism de structură
tocmai din cauza binaritățiilor,
creionând plurivalența mesajului
și a imaginii liricii poetului.
Problematica din acest ciclu
este cel mai bine reprezentată
de erotica de alcov întâlnită în
Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război , care
începe cu expuneri despre Kant
ca să se încheie voluptuos cu
jocuri erotice. Remarcăm alături
de autoarea acestui volum că în
scrierea lui Camil Petrescu, în
romane dar și în dramaturgie sau
poezie, ”cunoașterea se realizează
prin privirea noosică, astfel încât
rămâne de cunoscut nu individul,
ci cunoscutul în substanța
sa”,(pag 88).
Preocuparea preponderentă a poetului pentru abso-

lutizarea eului va genera o criză
lăuntrică a eului liric care în
Patul lui Procust este evidențiată
prin luciditatea intelectualului
aflat într-o indestructibilă relație
cu propria identitate zdruncinată
de realitate, care aduce în prim
plan ”dilema conștiinței dublei
determinări individuale, pe de o
parte, prin imanent și, pe de altă
parte, prin transcendent”,(Marian
Popa: 1972,p.80).
Ca cititor, admitem, la
finele capitolului, concluzia trasă
de autoarea cărții: modernismul,
în poezia lui Camil Petrescu,
nu s-a manifestat nici întrun ambalaj inocent și nici
asimilator, ci în mod agresiv,
adesea iconoclast.
În fine, ultimul
capitol al cărții intitulat
”Instanțieri noncognitive în Ideea.
Transcedentalia și în Addenda.
Privire de ansamblu”, scriitoarea
Nastasia Savin, continuă
prezentarea caracteristicilor și
accepțiunilor liricului analizând
în detaliu jocul ideilor care pare
a fi jocul ielelor din poemul
Ideea, eterogenitatea lirică
în Transcedentalia, care ne
duce la concluzia că poezia lui
Camil Petrescu reprezintă o
ars combinatoria a mai multor
elemente poetice: |+luciditate|,
|+lirism|, |+sinceritate|,

|+nostalgie|, |+livresc|,
|+rafinament| și constantele
universului poetic al lui Camil
Petrescu, statutul ideilor, Eros
versus Thanatos din Adelante,
capitol în care poemele apar
într-o lectură a previzibilității
matematice, drept victorie a
vieții asupra cotidianului obscur.
Maniera de bază a prezentării
liricului în aceste ultime
exemple este, de asemenea,
cinematografică de expunere a
faptelor cotidiene.
Privind prin spectrul
oniric lirica lui Camil Petrescu,
în poeziile lui ”visul este mai
degrabă o formă de evadare într-o
zonă în care imaginarul eului
liric construiește o altă lume,
având suport fix în realitate,
în sentimente, în modul de a
investiga și a se investiga”( pag
100).
Nastasia Savin
evidențiază crezul poetic al
marelui dramaturg , romancier,
doctor în fizofie, Camil Petrescu,
apelând la declarația lirică a
poetului din poezia Ideea: ” Dar
eu/ Eu am văzut idei./ Întâia oară,
brusc, fără să știu,/ De dincolo
de lucruri am văzut ideea,/ Cum
vezi, când se despică norii grei/
Și negri/ Zigzagul de argint al
fulgerului viu./(…) Eu sunt dintre
acei/ Cu ochi halucinați si mistuiți

lăuntric,/ Cu sufletul mărit/ Căci
am văzut idei.”, dar și la opiniile
unor nume marcante în studiul
liricii lui Camil Petrescu și se
folosește de raționalizări precum
Petrescu-Eminescu, PetrescuArghezi, Petrescu-Bacovia,
Petrescu-Blaga ș.a.
”Coroborând informațiile
prezentate, afirmăm faptul că
lirica lui Camil Petrescu nu există
decât ca modalitate istorică a eului
biologic în gândirea concretă și
substanțială și că sensul global al
poeziei camilpetresciene ia naștere
din multiplele transcodificări
contextuale, dinamismul textului
poetic subliniind caracterul
dialogic pe care mesajul eului liric
îl presupune”, (pag 128).
Concluziile trase de
Nastasia Savin, cu flerul literar
de care dă dovadă, în finalul
cărții, precum un corolar, vin
să pecetluiască convingerile
critice deja cunoscute despre
poetica camilpetresciană, dar
și să dezvolte noi și revelatoare
aprecieri, care fac din volumul
”Modalități de reconfigurare ale
eului liric în poezia lui Camil
Petrescu” unul de valoare literară
deosebită, de care domeniul
criticii literare, ( și mai ales al
celei dobrogene), duce lipsă și
unde scriitoarea devine o voce tot
mai relevantă cu fiecare scriere.
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Cristina BRUMĂ
Tinerii şi societatea
Maniace suflete îmbătate de visare
Păşesc neatent şi dezbrăcate în lume.
Noi îi vedem a fi doar glume
Iar le se pierd în goluri abisale.
Poate că nu ştii cine suntem noi.
Suntem tu şi toţi ceilalţi piloni ai vieţii uşuratice.
Aici pentru a te judeca, schimba,
Pierde, răni, lovi, neglija
Pe tine şi pe ale tale gânduri fragede.
Oferindu-ţi iluzia tinereţii, obscura eternitate.
Noi nu te vom vrea conştient de tine.
Nu te vom trezi la realitate.
Îţi vom oferi jumătăţi de suflet viclene,
Intense şi vivace precum un artificiu,
Iar când dezamăgirea ţi se va aşeza pe gene,
Noi vom fi aici oferindu-ţi viciul.
Viciuri sau goluri abisale
Răgăsite poate în toate rătăcirile tale.
..Un fum de ţigară ce arde o posibilă
Strălucire ascunsă-n tine,
Un strop de vin puternic
Ce necazul să ţi-l aline,
Un tablou murdar al voluptăţii
În care tu eşti prins în capcana temporalităţii.
Confuzia îţi topeşte fragila minte.
Trupul tău nebun se simte.
Frenezia interioară nu se va abţine
Până când nu te vei cunoaşte pe tine.
Tânăr trup şi suflet, bucată din soare
Poţi răzbi in lupta avară cu noi,
Cu ei,
Cu tine.
Asează-ţi oglinda în braţele tale delicate
Şi acceptă modul în care eşti.
Întelege-ţi gândurile complicate
Şi încearcă să vezi ce frumos e să trăieşti.
Noi suntem o atroce şi murdară societate
Menită a se autodistruge prin tine.
Evadează din nefasta anxietate
Şi află că fiinţa ta unicităţii aparţine.

Eternitate
O jumătate de minut sfânt am să aştept
Până la pasul spre sinceritate.
M-am trezit. Am întins piciorul drept.
E greşit. E de fapt a zecea eternitate.
Eu sunt EvaUn trup de pasăre, o minte fragilă,
Un călător ascuns în amurg..
De toate visele mie sortite mi-e milă,
Căci în Paradisul meu divin clipele curg.
Eu aştept
Unde-mi zboară mintea greu
Iar paşii întunericului lumina-i dezbină.
Momentul mi-l invoc, chemarea lui Dumnezeu.
Chipul tău iluzia-mi alină.
Eu sunt Eva,
Tu Adam, în chip de şarpe deghizat,
Reveria Pământului mi-ai adus.
Ai rămas aici, himeră, momentul nostru delicat
Căci Tu ai fost unicul ce incertul l-ai răpus.

Eu aştept..
Şi cred profund că am ajuns
Să simt, să trăiesc,
Să te cunosc pe tine, himeră
Adam,
Cu trupul zburător, mintea de copil,
Ochii-n ape, sufletul în flăcări..
Pe tine, cel de departe, de demult.
Am să aştept lumina ta cea lină.
Momentul nostru,
Ţi-l mai aminteşti?
Fără tine viaţa-i o jumătate
De minut ce suspină.
Eternitatea mea.. tu..
		
tu eşti..
Şi am să aştept!
Am să aştept propriul nostru Paradis.
Fără povara lumii adâncă..
Unde cântecele zeilor ne încântă.
Adam,
Himeră,
Îmi aştept a XIa veşnicie.
Tu eşti răspunsul,
Soare, lună
Mie..
Aşteptarea mea îmi e semn
De fidelitate.
11,12,13.. eu aştept
..doar pe tine, tu,
		
Eternitate.

Întrebai
Dimineaţa în dansul cerului zâmbeai,
Găseai speranţă în orice vis dulce.
Aşteptând un răspuns necunoscutul să ţi-l arunce,
Priveai blajin şi întrebai..
“Unde aş fi fost dacă nu mă pierdeam într-un gând aberant?
Simt cum pierd şi totuşi cum câştig.
Unde aş fi fost dacă din propriu-mi drum nu m-aş fi oprit?”
Eu am râs, ştiam că eşti naiv.
Probabil noi meleaguri ale cunoaşterii te-ar călăuzii
Levitând în cea mai dulce poveste,
Dar, oricât de mult noroc te-ar cuprinde spre cărări celeste,
În sentimente vei fi rătăcit.

itinerar basarab/interviu
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Mihai SUCIU - Reporter prin „cenușa imperiilor” II
Motto: „Ziua de 1 Decembrie 2018 va fi ziua dojanei buneilor noștri!”
(O tânără basarabeancă migrată în Italia)
Evenimentele tragice de la
sfârșit de martie 1992, când s-a
decretat starea excepțională,
m-au aflat la Chișinău. A doua zi,
la vremea „ojinei”, pătrundeam în
„Cuibul Drucilor”, de pe deal, mai
sus de vila-sediu a Președintelui
Snegur. O clădire veche, sărmană.
Asta dinspre stradă; bogată în
interior, în oameni, în suflete,
în idei. Perimetru securizat,
blindat chiar, din moment
ce mijlocul de exprimare, de
comunicare, devenise AKMS-ul,
estompând orice idiom real sau
artificial. Pătrunzând în ogradă,
înfiorat, am avut senzația că mă
aflu într-o țară a gherilei din
America de Sud. Indivizii risipiți
prin curte, cu automatul în
bandulieră, păreau preocupați de
ceva (altceva), dar vigilenți la tot
ce mișcă și gata să riposteze. „În
numele Basarabiei...” Pe perete,
un panou uriaș. Actul Unirii,
votată de Sfatul Țării la 27 Martie
1918, „Ca noroadele să hotărască
soarta lor, în puterea dreptului
istoric și dreptului de neam...”. Pe
lider, Mircea Druc, fost premier,
nu l-am întâlnit; aveam să-l
cunosc, câțiva ani mai târziu,
în țară, la o reuniune științifică,
sintetizând scenariile posibile
pentru
viitorul
„pământului
românesc dintre ape”. Ne-a
primit Iurie Roșca, prim-vicele
Frontului.
Amabil,
prietenos

chiar, dar suficient de rezervat.
Discuția s-a legat ușor, cantonată
în zona fierbinte a actualității:
abandonarea Transnistriei ar
semnifica traumă morală pentru
întreaga Românie. Ne-a asigurat
de existența forțelor pentru o
ofensivă, iar timpul avea să-i dea
dreptate. Dar câte sacrificii! Cu
primii eroi, mari mutilați, făceam
cunoștință a doua zi la Spitalul
Municipal, Gospital NVD Chișinău.
Din vorbă în vorbă, cele trei
minute promise de prim-vice
au devenit cinci. N-a plusat; alte
urgențe îi reclamau prezența
în țara de dincolo de vorbe. S-a
scuzat politicos, ne-am strâns
mâna și a plecat în grabă.
Ca o compensație, peste niște
ani, aveam să cobor în „Beciuricile”
Cricovei spre a degusta o cană cu
vin în „Orașul dintre butoaie”,
ascuns la 80 de metri sub pământ.
Nu departe de „habitatul” bahic
al Cricovei, am petrecut un
răgaz plăcut și instructiv într-o
tabără de pictură, „plein air”,
în preajma Cetății Soroca. Am
trăit bucuria de a-l avea coleg pe
regretatul plastician Gheorghe
Vrabie, un artist complet, autor
al frumoasei Steme a Republicii
Moldova cu capul de bour. Artistul
mi-a încredințat și un vis mai
degrabă decât proiect de-al
său: un grandios monument al
unității naționale a românilor,

amplasat în Carpați, pe vârful
muntelui Lăcăuți, la 1772 de metri.
Un sanctuar cu hramul Sfintei
Treimi închinat eroilor neamului,
monument al ființei noastre
naționale și al unității românilor
de pretutindeni, amplasat în
punctul de joncțiune a celor trei
țări românești. Muntele sfințit ar
putea deveni loc de pelerinaj, de
inițiere și închinare, de înălțare
și purificare sufletească, așa
cum alte popoare au. Ar fi un
corolar al tuturor bunelor intenții
de a marca centenarul Marii
Uniri, renunțând la derizoriul
„clinchetelor” paharelor de plastic
cu
tulburel,
„tradiționbalele”
sarmale sau tot mai prezentele
moaște... contemporane scoase în
public. Din nefericire, regretatul
plastician
și-a
abandonat
proiectul, plecând în urmă cu un
an într-o lume, poate, mai bună.
Era prezentă în tabăra
de pictură întreaga familie a
artistului; artiști consacrați la
rândul lor soția și fiica Iulia, ea
având și calitatea de organizator.
Artiști în devenire, atrași și ei de
mirajul imaginii, micuții Paul
și Geta mi-au dăruit câte un
portret, studiindu-mă în timpul
discuțiilor aprinse și îndelungi
cu tatăl lor. Artist rafinat, dublat
de un gânditor de profunzimi
nebănuite, mascate printr-un
calm aparent şi chiar o doză de

modestie, Gheorghe Vrabie era
și un patriot de linia întâi. Era.
Apelez, cu tristețe și regrete, la
imperfectul indicativ al verbului
pentru că s-a grăbit să plece în
Lumea Drepților, deși mai avea
multe de spus, iar familia s-a
risipit. Îi sunt recunoscător că
mi-a decriptat multe din cele
neștiute de mine despre trecutul
mai vechi sau cel recent al
omului și al pământului basarab,
în vreme ce „savuram” porția de
hrişcă, cereală nelipsită la masa
de prânz a taberei de copii, în
timpuri austere pentru „sărmana
țară basarabă”... În același spațiu,
mi-au ieșit în cale confrații
săi Glebus Sainciuc şi Nicolae
Didic. Cu Nicolae am împărțit și
camera în care eram găzduiți.
Împrietenindu-ne, mi-am permis
chiar o farsă: la întoarcere, după
o ședință de pictură în „plein air”,
înafara taberei, la peisaj, i-am
spus că mă molipsise și pe mine,
încât i-am definitivat un tablou
neterminat lăsat acasă. A sărit
ca ars, s-a înroșit ca un rac, gata
să sară la bătaie. Nu era cazul,
nu mă apropiasem de operă,
doar o admirasem de la distanța
legală. Iar originalul și pitorescul
grafician Glebus Sainciuc m-a
învrednicit cu un portret, surprins
la minut, dar cu linii ferme și
expresive.

„Am mereu senzația că publicul absoarbe pe
de-a-ntregul energia și povestea lui Dorian”
- interviu cu Oana Răsuceanu, regizor și coregraf al spectacolului “Dorian” 1. Ce vă place cel mai mult la
povestea lui Dorian și care au
fost cele mai dificile lucruri
cu care v-ați confruntat în
realizarea spectacolului?
Oana Răsuceanu: Îmi place că
Dorian e un om cu multe gânduri,
care mai de care mai panicate,
mai pline de frici, mai încărcate
de emoții (pe care nu știe să le
gestioneze), mai frânte, mai
repezite sau, din contră, mai puse
pe ignore. Nu a fost ușor să îl
vedem pe DORIAN închegat. Mixul
dorit - proiecții multimedia &
dans - părea ceva foarte fezabil
(pe hîrtie), apoi, însă, când am
trecut la partea practică, partea
ușor tehnică a proiectului, neam lovit de multe semne de
întrebare. A trebuit să renunțăm
la anumite idei inițiale. Dar,
până la urmă, ne-a ieșit exact în
direcția dorită.  

2. Cum a fost pentru tine și
George Albert Costea să lucrați
împreună și cum ați lucrat cu
restul echipei spectacolului?
Oana Răsuceanu: Eu și George ne
știm de pe vremea când eram în
liceu. Oho, ce departe pare. :)
Ne-am regăsit pentru un
spectacol de teatru-dans, în
care i-am propus lui George să
se “arunce” în 2015. Si pentru că
atunci am fost absolut fascinată
de modul în care se mișcă George,
mi-am pus în minte să facem
neapărat împreună un spectacol
de dans. Și așa i-am propus, peste
încă un an, să devină Dorian.
Aș relua oricând lucrul cu George.
Cu mișcare sau fără. În egală
măsură.
Cât despre toți ceilalți oameni din
echipă, fiecare dintre ei s-a strecurat subtil în viața lui Dorian
și l-a ajutat să-și înțeleagă sfâr-

șitul, printr-un mix complex de
emoții și stări bulversante (cele pe
care le trăiește personajul și cele
pe care le-am trăit noi toți atunci
când am lucrat la spectacol
împreună).
3. De ce ar veni cineva să vadă
“Dorian”?
Oana Răsuceanu: Când citești
despre ce e vorba - un actor, dans
contemporan, o oră - poți avea
mai multe gânduri-parazit, de
tipul: „aoleu, o să mă plictisesc.
aoleu, dans, o oră întreagă. aoleu,
niciun cuvânt rostit?!”.
Însă, de-a lungul anului ăstuia
în care am itinerat spectacolul
în multe orașe și spații de joc din
țară, am observat un lucru comun
- liniștea profundă, totală, în care
se afundă spectatorii noștri la
fiecare reprezentație. Am mereu

senzația că publicul absoarbe pe
de-a-ntregul energia și povestea
lui Dorian. Se creează o anumită
intimitate. Iar ora de dans
contemporan cu un singur actor,
care te putea pune pe gânduri la
început, se transformă în 60 de
minute numai bune de căutat
răspunsuri la întrebarea: „Ce-ai
face dacă ai afla că sfârșitul vine,
negreșit, în 24 de ore?”
A consemnat Oana Dobre

9
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Rochia de puf a prinţesei
Flavia

Mediana STAN
A fost odată ca niciodată. A
fost odată un împărat care avea
o fată tare zglobie şi drăgălaşă.
Ea iubea florile şi lucra zile întregi cot la cot cu grădinarii, dar
îi plăcea şi să se retragă într-un
colţ al grădinii şi să picteze cele
mai fantastice plante şi păsări.
Cu toate că tatăl ei hotărâse că
venise vremea să-i găsească un
soţ, ea alerga pe aleile înflorite
şi se juca de-a v-aţi ascunselea
cu cele zece doamne însoţitoare.
Împăratul nu ştia nimic despre
fiica lui şi nici nu vroia să ştie,
decât că ea trebuia să aibă ca
soţ cel mai chipeş şi mai viteaz
cavaler, nu numai din împărăţia lui ci şi din împărăţiile
învecinate.
Astfel
începură
turniruri lungi pe care fata le urmărea cocoţată în turn, însoţită
de suita sa şi plictisindu-se de
moarte. Doamne, cum sunau
spadele! Şi ce răcnete! Flavia,
aşa o chema pe prinţesă, avea
voie să-şi aleagă, aruncându-i
o năframă, un cavaler dintre cei care învingeau în mai
multe întreceri. Adesea prinţesa îşi întorcea faţa îngrozită pe
umărul doamnei de alături care
îşi ferea la rândul ei privirea
întorcându-se către doamna
următoare, şi tot aşa până la ultima doamnă care îşi lipea faţa
de zid.
Trecură câţiva ani până când
în sfârşit apăru un cavaler care îi
învinse pe toţi ceilalţi la tragerea
cu arcul, la aruncarea suliţei şi
la cursa de care. Cavalerul îşi
înălţă ochii către turnul în care
stătea prinţesa împreună cu
cele zece doamne şi recită un
poem în care era vorba despre
un turn şi o fată a cărei rochie
albă curgea peste marginile turnului până jos în grădina plină
de trandafiri şi care privea în
zare în aşteptarea iubitului.
Fetei îi dădură lacrimile şi îşi

aruncă năframa către cavaler,
semn că îşi găsise alesul.
- Mă bucur, fiica mea, zise
împăratul în timp ce viteazul
stătea îngenuncheat în faţa
prinţesei, că ai ştiut să-l alegi pe
cel mai merituos dintre cei mai
merituoşi cavaleri... şi alte vorbe de acest fel pe care fata nici
nu le mai auzea, de emoţie.
Prinţesa îi întinse mâna
cavalerului iar acesta se ridică.
Ieşiră să se plimbe în grădinile castelului, pe sub bolţile de
trandafiri. Fata băgă de seamă
că alesul ei era foarte chipeş
dar că vocea lui nu era atât de
plăcută ca atunci când recitase
poemul, vorbea greoi şi numai
despre săbii, cai şi ultimele
turniruri. Prinţesa profită de
tăcerea lungă dintre două cuvinte şi spuse:
- Recită-mi din nou, te rog,
poemul acela atât de frumos cu
turnuri şi trandafiri! Cum l-ai
compus?
- Oh, spuse el, m-am chinuit
o vreme, draga mea, să-l învăţ
pe dinafară şi să-l recit, am angajat trei profesori pentru asta...
da, şi mie îmi place... că e cu
turn. Ador escaladele... saltul
din turn direct pe cal...
- Am crezut că tu l-ai compus, pentru mine. Dar, cel puţin
ai ştiut să-l alegi!
- Calul?
- Nu, poemul...
- Oh, nu am avut vreme,
în timp ce îmblânzeam nişte
armăsari pur sânge, profesorii
mei au căutat într-un morman
de cărţi şi au găsit că este poemul cel mai potrivit cu situaţia...
Prinţesa nu mai putu să dea
înapoi, cu sufletul greu trebui
să-şi aleagă rochia de mireasă.
Ea intră împreună cu doamnele
într-o sală în care atârnau
de tavan până jos o mulţime
de mătăsuri în toate culorile,
făcând ape mai vii sau mai
palide, şi pentru a o înveseli,
doamnele începură să se joace
vălurindu-le şi ascunzându-se
printre ele. Prinţesa se mai înveseli, luându-se cu joaca, smulse
un văl şi îl puse pe umeri.
- Zboor! Zboor! striga în
paşi de dans când se ciocni de
un băiat şi căzură amândoi

trăgând peste ei o mulţime de
ţesături.
- Cine eşti tu? întreba prinţesa luptându-se să iasă de sub
mătăsuri.
- Eu sunt maestrul croitor,
prinţesă, însărcinat să-ţi fac rochia de mireasă. Dar mai întâi
trebuie să te scot de aici!
Şi pe noi! Şi pe noi! chicoteau
doamnele încurcate în voaluri
prin toată sala.
În sfârşit reuşiră să iasă cu
toţii din valurile de mătase.
Atunci prinţesa văzu că maestrul croitor era un băiat subţiratic şi vesel, cam de vârsta ei.
Se aşezară cu toţii la o masă şi
el începu să deseneze tot felul
de rochii, care mai de care mai
frumoase şi mai bogat împodobite. Prinţesa bătu din palme şi
împreună cu doamnele aleseră
rochia care le plăcu cel mai
mult.
- Am să-i fac o căptuşeală din
puf, şi am să-i pun şi dantele...
Maestrul croitor o desenă
apoi pe prinţesă îmbrăcată în
rochie, ca ea să vadă cum va
arăta mireasă, apoi începu lucrul. Însuşi împăratul veni şi
spuse că rochia trebuia să aibă o
trenă lungă de o milă care va fi
ţinută de o mie de fete de aceeaşi vârstă cu fiica lui, cele mai
frumoase din împărăţie. Prinţesa îşi petrecea cea mai mare
parte a zilei într-o sală plină de
ţesături, desene şi tot felul de
ustensile de tăiat şi cusut, alături de maestrul croitor, iar când
cavalerul o chema să se plimbe
împreună, îi trimitea vorbă că
este ocupată cu pregătirile de
nuntă, sau mergea la braţul lui
cu chipul întunecat şi cu gândul
aiurea.
Într-o zi, pe când prinţesa
Flavia stătea ca de obicei nemişcată iar maestrul croitor cosea
rochia pe trupul ei, împăratul,
căruia i se şoptise câte ceva la
ureche, dădu buzna în sală şi
îi surprinse pe cei doi sărutându-se. Împăratul se mânie foc
şi vru să-l arunce pe maestrul
croitor în temniţă chiar atunci,
dar dregătorii îi atraseră atenţia
că rochia prinţesei era gata doar
pe jumătate şi nimeni nu va putea coase o astfel de rochie, aşa
că cel mai bine ar fi să aştepte

până o va termina.
Maestrul croitor fu judecat
şi condamnat să i se taie capul
chiar când va avea loc ceremonia de nuntă. Prinţesa nu mai
fu lăsată să-l vadă iar în locul
ei îi trimiseră o fată de aceeaşi
statură.
Când doamnele îi aduseră
rochia, prinţesa izbucni într-un
plâns amar. Ele o îmbrăcară şi o
gătiră, trena fu prinsă de rochie
şi desfăşurată cât era de lungă
iar cele o mie de fete, cele mai
frumoase din împărăţie, o ridicară.
Maestrul croitor fu scos din
temniţă.
- Care este ultima ta dorinţă
înainte de moarte? îl întrebă un
dregător, în silă.
- Să mă duceţi în turn să văd
şi eu alaiul de nuntă.
- Dorinţa ta este o insultă la
adresa prinţesei...
Un alt dregător îi şopti ceva
primului dregător din care se
putu auzi doar respectarea legii.
- Prea bine, duceţi-l în turn!
Maestrul croitor fu dus în
turn şi lăsat să privească în
voie alaiul cel strălucit. Deodată
un vânt suflă şi umflă rochia
prinţesei făcând-o de câteva ori
mai mare iar prinţesa îşi luă
zborul ca o pasăre albă, lăsând
trena în mâinile fetelor.
- Oh, zboor! Zbooor! strigă
ea şi căutându-l pe iubitul ei
cu privirea îl zări. Trecu iute pe
lângă turn iar maestrul croitor
se prinse de piciorul ei. Flavia
zbură cu iubitul ei agăţat de
picior, tot mai sus, către mare.
Împăratul nu ştia cum să-i
împiedice să fugă. Cum după
ceremonie urma să aibă loc
un turnir, iar arcaşii stăteau
pregătiţi, le făcu semn să tragă.
O ploaie de săgeţi se îndreptară
spre ei dar se înfipseră doar în
faldurile de puf ale rochiei. Vântul îi purtă departe şi după un
timp ei căzură în largul mării,
prinţesa Flavia plutind pe valuri
ca o pasăre mare, albă. Un vas
de pescari îi pescui din apă şi îi
duse pe un ţărm depărtat.
Şi acolo prinţesa Flavia şi
maestrul croitor trăiră fericiţi
până la adânci bătrâneţi.

cenaclu
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Manuel IENCIU
„Sângele nu curge niciodată în zadar”. Câte
sacrificii a justificat această maximă? Câteva?
Toate? Sau nu a justificat doar sacrificii, ci
întreaga istorie?
•••
Dacă repetiția e mama învățăturii, ce loc
îi va reveni durerii în cadrul unei genealogii a
educației?
•••
Oricât de multe critici s-ar aduce la adresa
societății; nimeni nu poate nega faptul că
aceasta reprezintă cel mai reușit dresor, din
moment ce mereu găsește câte o modalitate de
a ne subjuga.
•••
De ce la majoritatea înmormântărilor
elogiul care se aduce răposatului e: „A fost un
om bun”?
•••
Împotriva Artei: Vor mai avea aceeași
valoare marile opere artistice ale omenirii
peste două milenii? Dar peste zece? Sau o sută?
•••

•••
Orice filozof zâmbește atunci când filozofia
e atacată, doar contraargumentele țin tot de
filozofare.
•••
Pretenția iluminării nu caută să izgonească
întunericul prezent, ci, mai degrabă, propriul
trecut întunecat.
•••
Fatalismul nu a fost abolit de doctrina
liberului
arbitru
datorită
superiorității
acesteia. Resentimentele pe care le aveau
anticii față de zei reprezentând o cauză mai
probabilă. Omul și-a jucat rolurile pe scena
existenței in fața unui public divin prea mult
timp, în cele din urmă a ajuns să-și joace piesa
cu cortina trasă.
•••
Pe stindardul secularizării stă scris:
„Dumnezeu e mort”. Contează dacă Stăpânul
a murit, atunci când la tot colțul se găsesc
înlocuitori?
•••

- În majoritatea cazurilor, o vlăguire generală. Rareori, mărturia unei victorii.

„Omul e măsura tuturor lucrurilor”,
contează dacă Protagoras s-a înșelat când a
făcut această afirmație? Nu prea, atâta timp
cât istoria e de partea lui.

•••

•••

„Egalitatea tuturor oamenilor”. Asta ca și
când simpla apartenență la specie ar umple
golurile create de deficiențele personale.

De ce cuvântul nenorocire are o conotație
negativă? Deoarece era preferabil ca soarta
noastră să depindă de alții. Însă, din moment
ce nu putem învinovății pe nimeni pentru
greșelile nostre am ales să renunțăm la
pretenția unui destin și am ajuns ca în cele din
urmă să fim afectați de acest gol.

- Ce e pacea?

•••
Fiecare abdicare a omenirii în fața necunoscutului a fost marcată de ascensiunea unui
nou zeu.

•••

Olimpienii erau niște zei răutăcioși, ce
putem spune în urma acestei revelații despre
îndemnul lui Apolo, anume: „Cunoaște-te pe
tine însuți”?
•••
Orice
tânără civilizație are nevoie de
mituri întocmai precum copii au nevoie de
povești, să fie asta o critică la adresa noastră,
a europenilor?
•••
Imposibilitatea clasificării omului ca un
anume animal se datorează unei trăsături
specifice, nu putem spune despre nici un
animal că ar fi palavragiu.
•••
„A fi sau a nu fi?”, nici una dintre variante
nu e satisfăcătoare. Nu vrem pur și simplu să
fim, ci să fim cumva, de unde și supremația
cuvintelor.
•••
Deși și-au pierdut din proprietățile magice
blestemele încă supraviețuiesc. Degradate la
rangul de înjurături acestea au căpătat, în mod
paradoxal, funcția de katharsis negativ.

Eduard CIORTEA

Aşchia nu sare departe de trunchi, dar poate fi
purtată departe de vânt.
•••
Compromisul-numele peiorativ al
sacrificiului?
•••
Corectitudinea politică- încoronarea opoziţiei
semantice
•••

Cu răbdarea treci şi marea, dar numai dacă ai
şi barca.
•••
Cuvântul futil în sens îşi pierde rostul.
•••
De multe ori limitările aduc libertate.
•••
Fără noţiunea de întuneric rostul luminii s-ar
îmbrăca în invizibil.
•••
Fiecare faptă a omului, fie în mod direct
sau indirect, dar cu certitudine, serveşte (şi)
propriul interes. Orice facem, facem pentru
noi, indiferent dacă conştientizăm sau nu
acest lucru.
•••
Noi descoperim, El creează.
•••
Numai omul brav vizitează tăcerea. Atunci
învie cele mai deranjante întrebări şi unde-i
larma care le izgoneşte?
•••

Nu ştiu câtă legătură există între Big Bang
şi apariţia universului, dar, chiar de există,
aceasta nu numeşte Creatorul, forţa creatoare,
ci instrumentul, ,,cum’’-ul creării.
•••
Paranormalul nu există, paranormalul este
normalul cu care încă n-am făcut cunoştinţă.
•••
Timpul a existat dintotdeauna, dar omul a
început să-l măsoare.
•••
Unuia care neagă aventura continuă a
vieţii în orişice formă după moarte, nu
i se va da ocazia ca să-i spună în chip
sfidător credinciosului: ,,Hah, ţi-am zis!
Am avut dreptate…!’’. Pe când dacă moartea
nu înseamnă încetarea orişicărei forme
a vieţii, credinciosul a avut dreptate, iar
dacă contrariul se dovedeşte a fi adevărat...
(Continuând pariul pascalian...)
•••
Viaţa omului e un roman din care zilnic ni se
îngăduie să citim doar câte o pagină.
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- fragment din romanul cu același nume Octavian BUDNARIU
Îl cheamă pe Vania în ajutor,
să călăfătuiască barca din lemn.
O preferă celeilalte, pentru că despică mai bine şi mai silenţios valurile, cauzele derivând atât din forma alungită, verificată de pescari
în sute de ani de experienţă, când
şi o bătaie de vâsle în plus era prea
mult, cât şi din greutatea ceva mai
mare ca a uneia similare din fibră
de sticlă, caracteristici care concură la o alunecare mai eficientă
pe apă. Aşa cum niciun lucru nu-i
perfect însă, avantajele se opresc
aici, bărcii lipsindu-i motorizarea cu care să poată străbate distanţele lungi. E adevărat că are şi
un propulsor mai puternic, dar să
tot mute motorul Honda, greu, de
60 de cai-putere, de pe Laguna cea
mare pe lotcă şi înapoi e anevoios.
Cât despre barca cea mică,
scoica cu care se procopsise la
început, când nu ştiuse ce-i aia
barcă şi cumpărase una mai mult
lată decât lungă, cu fund plat ca
un fier de călcat, nici nu se pune
problema să se avânte prea departe de casă, deşi, pentru accesul
în smârcurile din împrejurimi,
ajutată de cei cinci cai-putere ai
motorului în doi timpi, era totuşi
satisfăcătoare.
Prima dată dau jos motorul
Yamaha în patru timpi, de 20 de
cai-putere. Apoi, cu opinteală, scot
din apă lotca de cinsprezece crivace şi o întorc cu gura în jos, să se
zvânte înainte s-o îndese cu câlţi
şi s-o smolească cu catran încins.
Cu toată zoreala, stropeala
neaşteptată de după-amiază le
dă peste cap lucrul. Ropota scurtă
abia dacă prinde praful, nici măcar nu îndepărtează năduşeala,
însă e destulă ca să le strice planurile. Se adăpostesc în casă. Scoate
două beri din frigider şi le desface,
întinzându-i una localnicului.
Acesta, mirat de interiorul sufrageriei, exclamă:
– Hmm, multe cărţi, dom’ inginer! Nu ştiu dacă am văzut vreodată
atâtea la un loc. Parcă ar fi bibliotecă la matale, ies aproape fără
voie cuvintele din gura omului
care cercetează curios – poate cu
un soi de regret? – sutele de tomuri aşezate pe poliţele prinse în
perete.
Nu se gândise niciodată să-şi
comande un mobilier adecvat.
Începuse cu câteva cărţi, care, din
aproape în aproape, se făcură tot
mai multe, aşa că improvizase un
raft din câteva scânduri şi şuruburi, apoi altul şi altul, până ce
peretele devenise neîncăpător.

Ca un soi de reacţie la surprinderea musafirului, bărbatul realiză că până acum nimeni de-ai
locului nu-i călcase pragul casei,
cu excepţia ţigăncuşei ce făcea
curat şi a poliţistului, niciunul de
baştină însă. La rândul său, nu
călcase nici el pragul vreuneia din
casele lor lipoveneşti, şi ce putea fi
aceasta dacă nu înstrăinarea care
urmărea ca un blestem esenţa
adâncă a neamurilor acestui teritoriu, vorba lui David?
– Mă tem că pe astea le tot
primeşti mata în pachetele alea
ce-ţi vin mereu la Harry! – trage
omul concluzia, reuşind să dezlege
până la urmă enigma ce pare să-l
fi măcinat de multă vreme.
– Nu numai... dar în mare parte
ai dreptate!
– Şi pe toate le-ai citit? Asta
înseamnă că eşti foarte deştept –
face remarca fără un interes deosebit, luând o înghiţitură zdravănă
de bere. Un colăcel de spumă iese
prin gâtul îngust, prelingându-se
pe exteriorul sticlei până pe degetele crăpate de muncă.
– Nu spune „deştept”, mai bine
„citit”, că la noi e o vorbă: unde-i
minte multă e şi prostie cu sacul!...
Doar bunul simţ îl face pe lipovean să nu încuviinţeze.
– Oare răsfoitul ăsta nu-i pierdere de vreme? – pare să-l încerce.
– Cum e mai bine, Vania: s-o
pierzi cu băutura şi cu mahmureala de-a doua zi ori s-o petreci
în tihna ta, departe de făţărnicia
celorlalţi?
– Cine ştie, nu judec eu pe nimeni! Doar că atâta carte nu este
în tot satul la un loc, asta dacă-l
pui la socoteală şi pe popa...
– Care, preotul Nechifor?
– Păi, care? N-o fi el cu toate
acasă, însă-i al nostru şi ni-i drag
de el. Ar vrea să facă lumea aşa
cum a fost odată, dar pace bună,
ce-a murit nu mai înviază!
– Aici s-ar putea să ai dreptate!
Ce e dus e bine dus, la fel ca tinereţile noastre...
– Acuma, dumneata nu poţi
să te plângi încă, dar în ce mă
priveşte, lucrurile sunt pecetluite... – iar vorbele rămân o vreme
în aer, în timp ce privirea-i întârzie mult pe ceasornicul din perete,
care călăreşte netulburat timpul.
– La 25 de ani eşti flăcău şi
ceasu-i zece, iar totul îţi pare cu
putinţă. Apoi vine doisprezece şi e
mai greu s-o iei de la capăt, însă
poţi duce pe culme lucrul de care
te-ai apucat la vremea lui. Imediat

se face patru şi timpul fuge către
şase, când gândeşti să pui sculele de-o parte, iar nu peste multă
vreme vine înserarea şi asfinţitul,
în urma cărora se aşterne lunga noapte care pentru tine niciodată n-o să mai urzească un nou
răsărit! – rosteşte grav, încremenit
în scaunul butucănos, şi o clipă
pare că în aerul vâscos al încăperii
se întrezăreşte umbra bătrânului
Ecleziast, dictând scribilor, din
jilţul său împărătesc, întunecatele
şi nepieritoarele sale înţelepciuni.
Constatarea răscoleşte prin
fatalismul ei. O vreme se aşează
tăcere grea, dar în scurt timp lipoveanul prinde curaj şi-l întreabă
din nou:
– Oare cum se scriu cărţile,
domnule?
– Mă gândesc că aşa, ca ciorba
pescărească, doar că în loc de peşte
pui felurite cuvinte, le amesteci
şi dai o bolboroseală – răspunde,
lăsând în urmă tristeţea şi luându-l uşor peste picior.
– Hai, bre, că mă iei la mişto!
Asta te mai costă o bere – râde
mânzeşte omul. Pune orice fel de
peşte că ciorba n-are cum să nu
fie bună, dar cuvintele, dacă nu-s
rânduite ca lumea, atunci nu iese
nimic. Ori iasă prostie!
Câtă dreptate are să spună că
nu poţi amesteca literele alandala
şi să aştepţi să mai şi iasă lucru
bun... În atitudinea omului, în felul în care priveşte stivele de cărţi,
transpare regretul că la vremea
lui nu putuse să aibă parte de mai
multă instruire. Oricum, pierderea nu era chiar atât de mare, în
vorbele sale găsindu-se întotdeauna un dram din înţelepciunea care
multora, cu şcoli mari, le lipsea.
– Poate vei scrie şi dumneata
ceva... Sau deja o faci, fără să
bănuim că vom ajunge cunoscuţi
– tatonează precaut terenul. Dacă
poţi, fă-mă ceva mai tânăr şi mai
vânjos... Fă-mă neapărat bălai! –
adaugă, zeflemitor.
– Cine citeşte nu-i obligatoriu

să şi scrie, Vania, iar dacă tot vorbim de mâncare, uite, a cam dat
foamea-n noi... şi între a citi şi a
scrie e aceeaşi diferenţă ca între a
mânca şi a face de mâncare!
– Înţeleg – spune sfătos – adică
una-i una, iar alta-i alta. Doar
cine-i priceput poate pregăti, însă
tot prostul poate să înfulece!
– Exact, mucalitule! – încuviinţează, după care-i deschide cea
de-a doua bere.
Zâmbesc, şi unul şi celălalt, cu
un soi de tandreţe.
– Domnu’, ai noştri spun că voi,
ardelenii, ştiţi să mâncaţi peştele
doar dat prin făină de mălai – mai
deşartă una, întorcându-i batjocura de dinainte. Ai dumitale ce
spun despre noi?
– Cei mai mulţi nici nu ştiu că
existaţi!
Îi pare rău, dar e prea târziu.
Amărăciunea prinde aripi şi se
loveşte de pereţii odăii prea strâmte.
– Da, înţeleg, încearcă să vorbească la fel ca-nainte, dar se vede
că cineva i-a pus desagi grei în
spinare. Rămâne o vreme pe gânduri, apoi începe să deşire o poveste care se vede că-l doare:
– Există multă suferinţă risipită
în zadar... Eram copil, iar într-o
zi bătrânul, mândru foc, mi-a
arătat o pereche de babaice nounouţe. După ceva vreme, nu mai
ţin bine minte cum, voi fi călcat
ori voi fi căzut peste ele, destul
că una s-a despicat pe lungime.
Crezând c-o să mă altoiască rău
de tot, am fugit de acasă. Către
seară, plin de frig, m-am întors,
pregătit să dau faţă cu palmele
bătrânului. I-am spus că-mi pare
rău şi-o să muncesc ca să-i aduc
altele în loc. Când colo, amărâtul,
înfăşurând în jurul bucăţilor împreunate la loc colăcei de sârmă
galvanizată, s-a uitat la mine cu
o lacrimă în ochi, fără să scoată
o vorbă. Mai târziu, flăcău fiind,
am apucat
(Continuarea în pag. 12)
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Maria BUCȘEA

Premii pentru membrii
Filialei Târgu-Mureș
a Uniunii Scriitorilor
din România

Poemul acesta are 16 versuri și cuvântul
„mine” apare de 3 ori
Pentru că nu știu dacă
a tăia mâna dreaptă îmi va vindeca
nemulțumirea continuă ce mă face
isterică și zguduie organele din mine și
crește în mine dureri și cred că mor.
„ăăă”, spui tu,
„ar trebui să fac ceva?” Nu. Nimic nu
trebuie.
Am nevoie doar de o a treia mână stângă
care să o învețe pe cealaltă încă netăiată
arta patetică de a fi gol.
Jeg negru se adună sub
unghii; periuța și spirtul se
topesc în apa fierbinte; curge pe piele fără să
opărească ființele
rele ca mine.

Bucuria punct ro

Pentru că I am your precious one

Când nici BUCURIA CU PRUNE
nu te mai bucură
și se transformă în dureri de gingie
și când vrei ca naiba să pleci
undeva
știi că jocul dintre demonul stâng al amiezii
și demonul drept
a mers prea departe
și
cel stâng e pasiv
nu se luptă pentru tine
te gândești că poate e vârsta
nu știi
dar
demonul drept trage cu dinții și îți invadează
fiecare celulă și tremuri
ești cu gândul spre stânga
dar mâna dreaptă te trage.
Pisici.

m-aș chinui să îți scriu o poezie
despre lucrurile frumoase care se întâmplă în
lumea asta mare
și despre cum viața nu e așa de rea
despre cum se nasc 225 de prunci pe minut
și despre genele tale lungi
și poate și despre mâinile tale
și ale mele
sau ale noastre
și despre cum we solved that problem.
M-aș putea chinui să îți scriu o poezie despre
toate astea,
dar poate mi l-ai cita pe Ezra Pound care vorbește
depre hiperbole stupide
și chiar dacă m-aș chinui
noi amândoi știm că words are very unnecessary
și că
words are trivial și că words are meaningless
and forgettable.

SOMN

Sâmbătă, 16 decembrie, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș a
avut loc festivitatea de decernare a premiilor
pentru cărțile de literatură apărute în anul
precedent 2016.
Din cele 14 titluri avute în vedere, juriul, format din prof. univ. dr. Cornel Moraru
- președinte, Ion Ilie Mileșan, Iulian Boldea,
Kocsis Francisko, Eugeniu Nistor - membri, a
decis acordarea următoarelor premii:
- Critică și istorie literară: Dan Culcer,
Cenzură și ideologie în comunismul real, 3
volume, Editura Argonaut, Cluj-Napoca;
- Poezie: Ioan Găbudean, Poeme 65, Editura Ardealul, Târgu-Mureș; Ion Dumbravă,
Călător prin acum, Editura Ardealul, Târgu-Mureș;
- Premiul special, acordat de Institutul
Multicultural „Alpha”: (Colectiv), Dicționar
de critici literari și eseiști români. Dicționar selectiv, Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș.
Editura Ardealul a acordat Diploma
de Onoare Acad. Alexandru Surdu, pentru
susținerea și colaborarea la simpozioanele
academice de la Târgu-Mureș. Pentru contribuția la afirmarea și dinamizarea mișcării
culturale autohtone și valorificarea identității culturale românești, Editura Ardealul
a acordat Diploma de Excelență: prof. univ.
dr. Cornel Sigmirean, deputat dr. Marius Pașcan, scriitorului și publicistului Lazăr Lădariu, prof. dr. Constantin Nicușan, dr. Mihai
Ardelean, colectivului redacțional al revistei
„Mișcarea literară” din Bistrița, publicistului
Adrian Armand Giurgea, prof. univ. dr. Mircea Buruian, prof. Adela Ciulea și dr. Marina
Ciugudean.

- fragment din romanul cu același nume de Octavian BUDNARIU-

(Urmare din pag. 11)
pe banii de-un nisetru să iau unele şi mai minunate ca primele. I
le-am dat: „Poftim, tată, mi-am
plătit datoria!” A fost a doua oară
când l-am văzut lăcrimând. Cum
putusem să fiu atât de prost să
cred că-ţi poţi plăti datoria faţă de
părinţi? Astăzi păţania mă doare mai rău ca oricând, mai ales
că ei nu mai sunt. În curând, n-o
să mai fie deloc nici lumea noastră, amestecată în iureşul acesta
ce se numeşte progres, dacă aşa
se cheamă să-ţi pui cercel în nas
când alţii îl pun în râtul porcului...
Toată viaţa lui bătrânul a bătut
bălţile cu vâslele legate cu sârmă,
luându-le noi şi minunate nu atât
pentru trebuinţa lui, cât pentru
mândria noastră. Mă doare că nu
i-am înţeles atunci mărinimia.
Şi mă doare de înaintaşii noştri,
de sângele lor nevinovat, vărsat
din cauza unei cruci făcute cu
două degete şi nu cu trei. Sânge,

umilinţă, batjocuri, un munte de
năpăstuiri. Pentru ce toate astea?
Pentru uitarea lumii?
– Ştii ce, Vania, cred că nu mai
facem nimic! O lăsăm pe mâine –
spune, regretând din tot sufletul
vorbele fără căpătâi. Aveau timp
destul a doua zi să termine barca şi s-o pună la apă, iar până-n
seară să fie pregătită cu totul, cu
motor şi celelalte de trebuinţă.
Tulburat, deschide frigiderul
după niscaiva de-ale gurii.
– Îmbucăm ceva, bărbate?
Bărbatul ridică indiferent din
umeri.
– Pe mine parcă mă roade, pe
tine nu?
– Mi-e foame tot aşa cum
mi-este şi sete. De-o fi, bine, iar de
nu, tot bine!
– Te mai tulbură ceva, bătrâne...
– N-aş spune că din cale-afară... Aici m-am născut, am copilărit, m-am însurat şi-am făcut
copii cu baba mea. Soarele răsare
ca-ntotdeauna, Dunărea e la fel,

iar adierea toarnă aceleaşi şoapte
urechilor care stau s-o mai asculte. Nu mai am în braţe puterea
de odinioară, dar tot mă descurc
cu perechea mea de babaice. Lucrurile par la fel ca până acum,
doar că le lipseşte strălucirea de
odinioară. Ce să fie oare, dom’ Andrei?
De ce-i vorbeşte omul acesta de
strălucire, când el de ani de zile
trăia într-un univers mat, într-o
ţară întunecată şi lipsită de demnitate?
– Să fie capătul?
– Ce-aş putea să-ţi răspund?
– Aşa-i, cine are puterea să dea
astfel de răspunsuri... Pe timpul
puterii proletare venise în sat un
învăţător, român, care ne spunea
poveşti despre ape şi mări, despre
Homer, despre poetul Ovidius,
despre pământurile astea sfinte
şi misterioase, iar, mai târziu,
despre „Bătrânul şi marea”. Miau plăcut tare mult poveştile şi-mi
pare rău că nu peste multă vreme

n-am să le mai aud... Oare Sfântul
Petru o fi povestelnic?
Nu desluşeşte dacă în spatele
întrebării se ascunde şaga sau
tristeţea pură.
– De ce te-ai apucat de barcă,
dom’ inginer?
– Îi venise timpul... m-am gândit să nu las treaba nefăcută.
– Într-adevăr, treburile nefăcute se răzbună...
Pune pe masă o farfurie cu
câteva mezelicuri de prin frigider:
– Vania, dacă vrei, poţi să iei
orice carte!
– Acuma e târziu, domnule.
Soarele apune...
– Poate altă dată... Oricând!
– Tot mai tare apune, domnule,
ce nu-nţelegi? – zice răstit, apoi
mulţumeşte de bere şi se topeşte
în umbrele înserării.
Mai târziu, răscolit de poveştile
dureroase ale bătrânului, cufundat fotoliu cu notesul în poală,
rătăceşte la altele, de astă dată ale
sale.
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Șase autori, trei interprete și mulți ascultători
în Atelierul LitArt din luna noiembrie
Ultima ediție din 2017 a întâlnirilor cultural-artistice derulate
în cadrul Atelierului de literatură
LitArt a avut loc în ultima zi de
marți a lunii noiembrie, respectiv
în ziua a 28-a a lunii, și a reunit
un număr record în ceea ce
privește autorii care au dorit să
își facă ascultate scrierile, dar și
din perspectiva genurilor literare
abordate într-o singură seară.
Astfel, au citit poezie Maria
Bucșea și Cristina Brumă (eleve
ale Colegiului Național „Unirea”), aforisme Manuel Ienciu
și Eduard Ciortea (studenți ai
Facultății de Litere din cadrul
UPM Târgu-Mureș), proză scurtă
Andreea Pălăcean (elevă a Colegiului Național „Unirea”) și, un
fragment din primul său roman,
Octavian Budnariu.
Textele citite au fost în general bine primite de criticii serii,
Veronica Zaharagiu și Călin Crăciun,
care nu s-au dat însă înapoi din a
le da sfaturi autorilor, astfel încât
textele lor viitoare să fie și mai
valoroase.
Dacă în ceea ce privește poezia
și proza, atât audiența cât și cei doi
comentatori au părut familiarizați,
nu putem spune același lucru însă
despre aforisme. Pe de o parte
pentru că emiterea unor cugetări
cu greutate era făcută cândva
de autori cu multă experiență,
respectiv ajunși la o vârstă care
să le permită asta, în cazul nostru
fiind vorba de doi tineri studenți

la Litere, iar pe de altă parte,
așa după cum observa Veronica
Zaharagiu, genul nu este unul
care să atragă prea mult atenția,
scrierea și publicarea unui
volum de cugetări, dar și lectura
acestora, fiind oarecum greu de
imaginat în zilele noastre. Totuși,
concluzia serii a fost că dezvoltarea textelor în zona filosofiei
ar fi soluția pentru tinerii autori
care, deși prieteni și colegi de
facultate, s-au duelat în eforisme
pentru câteva zeci de minute,
punând audiența pe gânduri.
Colaborarea cu Asociația
Șansă Copetițională condusă de
prof. Andrea Gyarmati și de Sorin
Patriche și-a arătat roadele și de
această dată. Biro Zsuzsanna,

Petho Rebeka și Molnar Johanna, eleve ale Liceului de Artă
Târgu-Mureș, sub coordonarea
prof. Nagy Emeșe, au încântat
audiența interpretând fără cusur
o suită de piese de muzică clasică.
Seara s-a încheiat cu invitația
lansată de organizatorul evenimentului, scriitorul și jurnalistul
Adrian Armand Giurgea, tuturor
participanților la cenaclu de a fi
alături de poetul Adrian Rentea cu
prilejul lansării celui de-al doilea
său volum de versuri, Pietre din
Marea Irlandei, eveniment care a
avut loc pe 4 decembrie, în clubul
târgumureșean The Office, dar
și cu urarea ca 2018 să fie un an
inspirat pentru toți creatorii.

cronică/eveniment
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Adrian Rentea a dat una din partea casei și

Un nou volum (de) apreciat

Andrei VORNICU
Cunoscut celor ce frecventează Cenaclul
LitArt drept unul dintre cei mai (dacă nu
chiar cel mai) consecvenți participanți, deja
de doi ani, și recunoscut imediat datorită
tatuajelor și a look-ului inconfundabil,
Adrian Rentea este în fapt un poet sensibil
și tenace. Autodidact prin excelență, poetul
își scrie versurile în urma unei îndelungate
decantări afective și intelectuale, și
nicidecum „la cald”, conform unor
inspirații spontane. A debutat în 2015
cu volumul „Inchizitoriul unui profan”
(Editura LitArt), lansat la The Office Club –
Clubul Presei, iar doi ani mai târziu revine
cu o carte publicată la aceeași editură,
lansată în același spațiu, dar provenită
dintr-o sensibilitate maturizată, rafinată
în intervalul scurs, și, conform criticului
Călin Crăciun, cel care a prezentat-o, net
superioară debutului. Titlul noului volum
este „Pietre din Marea Irlandei”.
Adrian a devenit cu adevărat RenteA(rt)
La evenimentul de marți, 4 decembrie,
din Office (declarat ca fiind locul de suflet și
de constantă inspirație a lui Adrian Rentea),
alături de autor și de Călin Crăciun a mai
participat editorul și fondatorul Cenaclului
LitArt, Adrian Giurgea, actorul Luchian Pantea
și, bineînțeles, un public destul de numeros.
Călin Crăciun a semnalat prin această
nouă apariție editorială consolidarea unui
poet adevărat: „Este un volum care marchează
o evoluție substanțială, atât de importantă
încât, de-acum înainte, Adrian Rentea se poate
recomanda oriunde, fără nici o jenă și fără
emoție, ca poet. În volumul de față se observă
un limbaj propriu, dexteritate, siguranță și se
remarcă maturitatea sa lirică.”
De asemenea, criticul a remarcat că
Adrian Rentea „este o fire foarte melancolică,
a cărei fragilitate se exprimă prin intermediul
poemelor, are o apetență pentru evadare și
este adeptul metaforei, dar o face într-un mod
intuitiv, fiindcă asta face parte din natura lui.”
Poetul are și poezie de atitudine, în care
își exprimă concepțiile de natură etică, și este
conectat la atmosfera și specificul generației
sale. Este în același timp un spirit ultragiat,
dar fără a cădea în invectivă datorită decenței
sale înnăscute.
Un loc aparte îl ocupă în cadrul „Pietrelor
din Marea Irlandei” poezia de dragoste, pe care
Călin Crăciun o consideră cea mai reușită,
numind un astfel de poem (pe care l-a și
citit personal) ca reprezentând culminația
prezentului volum: „La poezia erotică e cel
mai puternic pentru că atinge nota suavului
folosind cuvinte comune, dar astfel încât
acestea să construiască și metaforă, și să dea
amplitudinea unei emoții.”
În continuare, Luchian Pantea, prieten
vechi al autorului, a citit câteva poeme în
care a pus și ceva din sufletul lui, după care a
venit rândul unui Adrian Rentea ușor timorat
să ia microfonul și să facă o scurtă lectură cu
precauția genului de autor care e convins că
felul în care își citește propria creație îi face
acesteia un mare deserviciu, motiv pentru care

se abține pe cât posibil.
Participanții nu s-au declarat, însă,
dezamăgiți și, pesemne îmboldiți și de băutura,
la alegere, pe care gazda a oferit-o din partea
lui fiecărui invitat, s-au înghesuit și la coadă la
autografe, făcând să scadă simțitor teancurile
de volume așezate la îndemână.

Deși nu a explicat originea titlului, Adrian
Rentea a lansat o invitație mutuală de a fi
descoperită citind volumul. Judecând după
atmosfera care a însoțit întregul eveniment,
auspiciile sunt mai mult decât favorabile să
se ajungă la adevărate pietre din Oceanul
Atlantic.

artă plastică
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FORMĂ ŞI SPAŢIU
Cora FODOR, istoric de artă
Unei forme sculpturale
unde îi şade bine altundeva decât
în spaţiu? Formă şi spaţiu - sunt
două elemente definitorii pentru
natura umană deci, un titlu
inspirat pentru natura umană în
plină manifestare a creaţiei.
Expoziţia vernisată în
această seară este un eveniment
aparte, festiv, atât pentru artistul
Nagy Attila, cel care dintr-o
nejustificată modestie (dar cu
binevenită încurajare colegială)
n-a îndrăznit de ceva timp săşi aşeze lucrările în fascicolul
luminos al spotului unei galerii
dar, mai ales, al vizitatorului şi,
deopotrivă, datorită alăturării
inedite a materialelor, pentru
succesiunea expoziţiilor desfăşurate în acest spaţiu,. Aici,
prezenţa unui maestru sticlar
şi a artei sale decorative intră la
domeniul rara avis.
La
Cluj,
jucându-se
cu toate cele patru elemente
esenţiale ce le dă natura: pământ,
foc, aer şi apă, la modul foarte
serios coordonat de profesorul
Ailincăi, primeşte la final o

diplomă cu etichetă: ceramiststiclar! In timp, mai adaugă un
element: lemnul, şi, în această
seară, ne etalează ce-a făcut după
paravanul acestei etichete, în
ultimii ani. Curiozitatea e mare:
a noastră, a vizitatorilor dar, mai
ales a elevilor pe care îi păstoreşte
cu blândeţe la Liceul de Artă:
studii, volum, proporţii, anatomie,
modelaj,
etc.
îndrumându-i
spre formaţia de sculptori. Alte
diplome, ale etichete, noi artişti!
Deci, revenind: sticlă,
lemn, metal! Culoare, baiţ, şi...
foiţă de aur! Mat, lucios, tăiat,
sablat! Alternanţe! Şi gol, şi plin

şi ritmări. Structuri! Obsesii!
Aripi, ochi şi-o roată de tors lâna!
Chiar două şi chiar mai multe.
Tensiuni şi elansări! Recuperări,
de materiale, dar şi de simboluri
şi-apoi, restituiri. Bineînţeles că
voit am simplificat demersul.
Procesul de creaţie e mult
mai dens, mai intens şi foarte
personal. Arderile nu sunt doar
în cuptoare ci şi combustii în
interior! Tăietura se face în carnea
de esenţă moale a lemnului, se
obţin decupaje, sinuozităţi şiapoi se fac implanturi. Se fixează
foarte genuin şi deloc perceptibil
metalul, ca o prelungire firească,
se inserează sticla, se aşterne
baiţ şi se mângâie pe alocuri cu
culoare. E „operaţia plastică” a
multora dintre lucrări pentru o
cât mai surprinzătoare estetică
decorativă.

Dar istoria adevărată a
naşterii acestor lucrări începe întrun depozit cu obiecte adunate din
pasiunea unui personaj franţuzit
pentru arta populară de la noi şi
chiar pentru obiectele utilitare de
la sate, devenite curiozităţi pentru
acesta. Personajul s-a schimbat iar
destinul lor a primit o altă turnură.
A intervenit pe firul destinaţiei
lor, artistul. Fusul, putina, roata
de tors şi alte mărunte ustensile
folosite de vreun ţăran şugubăţ
nu visau vreodată să ajungă să
aibă Atitudini, să ridice un Icar
într-un iluzoriu zbor spre astru,
să provoace Tensiuni materiei, să
stârnească paradoxale Dialoguri
Inefabile, să se lase tranşate
şi şlefuite, să permită ochiade
indiscrete din partea unor Ochi
sticloşi suprarealişti! Si totuşi,
viaţa de la sat, cu repetiţia ei ciclică,
cu aceste umile unelte îşi are
rostul ei. La fel ar spune şi artistul
despre creaţiile sale. Şi ce dacă au
interferat lumile? Că nu-i spune

creaţie ci-i spune trudă, că-i spune
artă şi nu-i spune meşteşugărie.
Căci, se defineşte astfel: „roata
de tors este o instalație pentru
prelucrarea fibrelor de lână
acționată cu forță umană, prin
intermediul unei pedale care,
printr-un ax, antrenează o altă
roată ce transmite mișcarea

circulară către un ax orizontal
(bobină) pe care se vor rula firele
toarse.” Şi, de-aici, e doar un pas,
major ce-i drept, spre Roata de tors
timpul sau Roata de tors vise sau
Roata timpului, acelaşi pentru toţi.
Firele gândurilor sunt prelucrate,
se întrepătrund şi se transformă
în plăsmuiri ale mâinilor serios
coordonate (cum aminteam la
început) de mintea îndelung
„educată” şi din exerciţiul celui
ce creează. Tot pe-o roată, dintr-o
pâlnie de sticlă, ca dintr-un vechi
gramofon se aude parcă muzica
materiei. Senzaţia nu e doar la o
lucrare. Materialele par a-şi cânta
fuziunile şi îmbinările, ţesuturile,
texturările şi trunchierile, culorile
şi matizările. Fusul străpunge
vizual atmosfera.
Şi, pentru că tot suntem
într-o
clădire
cu
puternice
rezonanţe Art Noveau, ce-şi
împrumută numele şi galeriei,
artistul, cu subtile dibăcii de
bijutier aşază numai pe lucrările
cu senzuale cochetării feminine,
rafinate „petale” de sticlă colorată
îmbrăcate în foiţe (ca să nu spun
fustiţe) de cupru, demne de lauda
lui Tiffany.
Abandonăm registrul provocărilor tactile ale sinuozităţilor cu
pulsaţii feminine. Un lemn supus
devorării zecilor de carii ce sapă
adânc până la măruntaie, sugând
seva şi umilind fibra, degradând
până la putregai, e salvat. Devine
adăpostul unei sfere - perfectă

rostogolire a ochiului pe sticlă şi-a unei lacrimi prelungi ce-şi
plânge parcă vechea soartă. Cu
toate acestea, nimic nu stirbeşte
decorativul.
Şi, unde e doar creator
de sticlă, suflă, taie, sablează sau
nu, şi-apoi lipeşte mici bucăţele
din materia cu ecouri de nisip şi
calcar, închipuind miniaturale
forme ce duc cu gândul la
fiordurile îndepărtate. E incredibil
acest parcurs de la incadescenţa
focului la glacialitatea efectului
final. Şi-apoi, tot cu paşi de
sticlă ne conduce în tenebre
bituminoase.
Un
punct
de
culoare oranj intensifică efectul
contrariilor cromatice.
Şi, în final, reveniţi în
cotidian, v-aş sugera o promenadă
pe Calea Victoriei. Dar, pentru că
e aşa o zi ursuză de noiembrie,
v-aş mai sugera să vă adăpostiţi
trupurile şi gândurile într-unul
dintre elegantele şi premiatele
magazine de bijuterii, pentru a-l
regăsi tot pe artisul Nagy Attila.
Intr-o altă ipostază, de decorator.
Două personaje din alte timpuri vă
vor însoţi. Călătorie plăcută! Aici şi
acolo!

Text citit cu prilejul vernisajului expoziției
de sculptură NAGY ATTILA din 27.XI. 2017,
găzduită de galeria Art Nouveau.

remember
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Zeno Ghiţulescu - in memoriam
S-a stins din viaţă un important poet, romancier şi dramaturg – Zeno Ghiţulescu, membru, din anul 1972, al Uniunii
Scriitorilor din România.
Născut în ziua de 3 iulie 1929
în comuna Band, judeţul Mureş,
România, Zeno Ghiţulescu efectuează studii elementare la Tîrgu
Mureş, primele cinci clase de liceu fiind urmate, în refugiu, la
liceul „Radu Negru” din Făgăraş,
între anii 1940-1945, pentru ca
ultimele trei clase (1946-1947) să
fie urmate la Liceul „Al. PapiuIlarian” din Tg. Mureş. Între 19471953, Zeno Ghiţulescu urmează
Institutul de Medicină Generală
din Cluj, specializându-se apoi şi
devenind medic radiolog, calitate
în care a funcţionat la Spitalul
Clinic din Tîrgu Mureş, ca şef de
secţie.
A fost prorector al Universităţii Populare din Tîrgu Mureş
şi Secretar al Filialei Mureş a
Uniunii Scriitorilor din România.
Zeno Ghiţulescu a fost membru al
Uniunii Scriitorilor din anul 1972
şi membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din anul
1998.
A colaborat la reviste româneşti importante: România literară, Viaţa Românească, Steaua,
Tribuna, Vatra, Târnava, Poesis,
Şcoala Ardeleană, Meridianul
Timişoara, Dacia Literară etc.
În străinătate, a colaborat la
revista internaţională de poezie
Le journal de poetes (Bruxelles,
Belgia, 1973). A fost inclus în
mai multe antologii de poezie:
Izvoare nesecate, coordonator
Violeta Zamfirescu, Ed. Cartea
Românească, 1979; Excelsior,
coordonator Florin Şindrilaru,
Ed. Minerva 1982; Pământ etern,
coordonator Victor Iova, Ed.
Minerva, 1982; Arta poetică,
coordonator Florin Şindrilaru,
Ed. Minerva, 1983; Antologia
poeţilor ardeleni contemporani,
coordonatori: Iulian Boldea şi
Eugeniu Nistor, Ed. Ardealul 2004.
A debutat în ziarul Steaua

Roşie din Tîrgu Mureş în 1957 şi în
revista cenaclului Liviu Rebreanu,
care promova tinerele talente în
arealul mureşean şi participa la
viaţa literară a oraşului.

Cel mai important lucru, după părerea mea, este să
trezești în mintea receptorului, a celui care citește poezia, acea emoție estetică, acea emoție pe care o are față
de un lucru pe care nici el nu-l poate defini: oare de ce îmi
place această poezie?!
•••
Ideile există, dar important este nu întotdeauna ceea ce
spui, ci cum spui. Acesta este marele mister al scrisului și
în special al poeziei.
•••
Poetul este ca un spărgător de seifuri care dă lovitura, dar
niciodată nu știe dacă seiful este gol sau este cu diamante. Adică, așa este: scrii versul și nu știi ce vei găsi.
•••
Poezia fără vârstă. Aceasta este adevărata poezie.
•••
Munca de creație este cea mai grea muncă. Aici nu ai
repere ca-n alte munci, să le numesc reproductive, unde
mergi pe un tipar cunoscut. Când scrii o poezie trebuie
să-ți găsești atunci tiparul. O poezie pe care o scrii astăzi
nu seamănă cu cea pe care ai scris-o ieri și nici cu cea pe
care o scrii mâine. Și, bineînțeles, foarte ușor se poate să
scrii o poezie foarte bună sau să eșuezi...

EDITOR:
PFA GIURGEA ADRIAN ARMAND
Editura LitArt

trei piese (Junta şi Generalul,
Zidul şi Mandache şi tranziţia).
Piesa Mandache şi Tranziţia la
5 septembrie 2003, a fost pusă
în scenă de actori ai Teatrului
Naţional din Sibiu, în regia lui
Dan Glasu.
Debutul editorial s-a produs
în anul 1968, cu volumul de
poezii Dincolo de umbre, tipărit
la Editura pentru Literatură din
Bucureşti.
Alte volume de poezii tipărite: Discul, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1972; Bucuria
cuvântului, Editura Dacia, Cluj,
1974; Între Pământ şi Cer, Editura
Albatros, Bucureşti, 1977; Foc
nestins, Editura Dacia, Cluj, 1980;
Aripa din piatră, Ed. Dacia, Cluj,
1986; Prima zăpadă, Ed. Albatros,
Bucureşti, 1990; Periplu, Editura
Mureş, Tg. Mureş, 1993; Veşnicul
început, Ed. Ardealul, Tîrgu
Mureş, 1996; Izbăvitoarea povară,
Ed. Niculescu, Bucureşti, 1998;
Pod peste abis, Ed. Niculescu,
Bucureşti, 1999; Poeme (Antologie),
Ed. Niculescu, Bucureşti, 2000;
Provocarea
labirintului,
Ed.
Niculescu, Bucureşti, 2002; Povestea vântului, Ed. Ardealul, Tîrgu
Mureş, 2004; Clepsidra secretă,
Ediţie bilingvă română şi engleză,
Ed. Ardealul, Tîrgu Mureş, 2004,
A doua vedere (antologie), Ed.
Arhipelag XXI, 2014, Crepuscul şi
iluminări, Ed. Arhipelag XXI, 2015.
Poeziile lui Zeno Ghiţulescu
au fost traduse în limbi străine
(maghiară, albaneză, rusă şi
lituaniană. Piesele de teatru şi
operele în proză ale lui Zeno
Ghiţulescu au fost publicate,
în ediţie definitivă, la Editura
Arhipelag XXI, în anul 2017.
Prin întreaga sa activitate
literară, Zeno Ghiţulescu s-a
dovedit un scriitor de aleasă
demnitate şi valoare şi un om de
o rară nobleţe sufletească.

Dumnezeu să îl odihnească
în slava Lui!
Iulian BOLDEA

(Zeno GHIȚULESCU)
Parteneri editoriali:

Publicaţie lunară de cultură.
Apare la Tîrgu-Mureş
sub egida onorifică a filialei
locale a Uniunii Scriitorilor
din România.
ISSN: 2067 - 5240

A scris, de asemenea, proză
(romanele Tăvălugul şi Torinaru)
şi teatru. În anul 2002 a apărut la
Editura Ardealul din Tîrgu Mureş
un volum de teatru, însumând

Uniunea Artiștilor Plastici din
România - Filiala Tîrgu-Mureș
•••
Teatrul Național Tîrgu-Mureș
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