
Am pornit demersul de a scoate la 
lumină o revistă de literatură şi artă în 
spaţiul cultural mureşean din dorinţa 
de a da frâu liber şi loc de desfăşurare 
celor ce creează. Am pornit timid într-
un demers de redeşteptare a dorinţelor 
de a vedea litera scrisă pe hârtie şi nu 
doar cuvântul apărut pe monitoarele 
calculatoarelor. Şi am constatat cu 
surprindere că nu am greşit. Pentru că, 
deşi nu sunt puţini cei care se întreabă 
încă „de ce să mai (şi) scriem”, în ju-
rul nostru sunt încă vorbe, sunt încă 
gânduri şi imagini care merită să le 
împărtăşim unii altora. Sunt încă oa-
meni care văd, simt şi pot împărtăşi 
mai mult decât puteam alţii a o face. 
Sunt oameni care au scris, poate o 
viaţă întreagă, fără a avea privilegiul 
de a le fi citită scrierea de semenii lor. 
Şi multe s-au pierdut din cele scrise şi 
păstrate în sertare. 

Prin „LitArt” vreau să păstrăm şi 
pentru cei ce vor veni, măcar o parte 
din scrierile de valoare din regiune şi 
nu numai. Tocmai de aceea încă din-
tru început am deschis revista tuturor 
celor care gândesc româneşte sau ce-

lor care vor să aducă în limba română 
gândurile unor creatori din cultura 
universală. Şi sunt fericit că am reuşit 
ca în acest număr să pot publica un 
poem tradus sau tălmăcit (după cum 
ar spune Cidli – n.r.) de Mihai Nemeş, 
un om care şi-a dedicat o mare parte 
din viaţă exact acestui demers, de a ne 
împărtăşi prin traducerile sale cultura 
universală. Dar, la fel ca şi în cazul 
articolelor din presa cotidiană, mulţi 
probabil am citit poeziile lui Rilke, 
dar nu ne-a prea interesat cine a făcut 
traducerile, chiar dacă vorbele, imagi-
nile şi gândurile de acolo ne-au uns la 
suflet într-o curată limbă română. Iată 
că, „LitArt” mi-a oferit şi mie şansa 
de a afla că Mihai Nemeş, colaborator 
la mari reviste literare, traducător al 
multor autori celebri, a trăit în judeţul 
Mureş. Aici, unde răfuielile persona-
le şi goana după fondurile publice 
întru susţinerea culturii, împărţite 
mai degrabă etnic decât în funcţie 
de valoarea creaţiilor finanţate, l-au 
privat se pare de atenţia pe care ar fi 
meritat-o. Probabil la fel se întâmplă 
şi cu alţii. Prin „LitArt” vreau să ofer 
însă posibilitatea afirmării tuturor celor 
care creează în acest spaţiu. Pentru că 
am şi răspunsul la întrebarea „de ce să 
mai (şi) scriem?!”. Pentru că doar aşa 
putem lăsa în urma noastră un semn al 
trecerii noastre printr-o cultură de la 
care la rându-ne ne-am adăpat şi căreia 
trebuie să îi dăm tributul. Dacă am fost 
înzestraţi cu har.
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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

 Mariana Şerban este una din artistele consacrate ale urbei, ajunsă la o deplină maturitate 
artistică, aşa cum o dovedeşte prezenţa în numeroase expoziţii. Târgumureşeancă dintru început, 
cu studii de grafică la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, artista se 
exprimă la fel de sigur şi de dezinvolt şi în pictură. Liceul de Artă care i-a dat primele impulsuri 
şi confirmări în exprimările plastice, o va adopta mai târziu ca profesor. Impunătoarea sa carieră 
didactică se datoreaza în mare parte talentului nativ şi dăruirii pentru copii. (Cora FODOR)

Adrian A. Giurgea

Se distribuie 
GRATUIT. 

Mariana Şerban, artistul plastic al lunii mai
De ce să mai (şi) scriem?!
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Truda de-a străbate-acest torent
neparcurs, în noi cu-o greutate,
e un mers de lebădă, latent.

Iară moartea, care-adînc ne-ascunde
văilor ce zi de zi ni-s date,
teama ei cînd vrea să se scufunde :

în această apă primitoare
ce se bucură şi blînd apare
pe sub ea în cercuri, val cu val;
pe cînd ea, mai sigură şi demnă,
nesfîrşit de calmă şi solemnă,
drumul şi-l continuă regal.

Rainer Maria Rilke 
Opere complete - Poezii, Vol. II                                                                                           

traducere de Mihail Nemeş

LebădaSocietatea Scriitorilor Mureşeni şi 
Editura Ardealul

în parteneriat cu: Primăria Municipiului Târgu-Mureş,
Universitatea „Petru Maior” – Facultatea de Ştiinţe şi Litere,

Uniunea Scriitorilor din România, Revista Vatra
Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean 

Mureş

O r g a n i z e a z ă
în perioada 19-22 mai 2010
şi vă invită să participaţi la

Festivalul  Naţional 
„LUCIAN  BLAGA”, 
ediţia a X-a, JUBILIARĂ

Târgu Mureş, la:
Universitatea „Petru Maior”,
Casa de cultură „Mihai Eminescu”
şi Redacţia Editurii Ardealul

(Programul complet al manifestă-
rii îl puteţi consulta în pagina 7)

Nu ştiu cum, deşi n-a prea fost sesizat de critică, Radu Bălaş a reuşit 
să producă la fiecare carte pe care a publicat-o dacă nu uimire, cel puţin 
interes, adică lucrările sale n-au rămas indiferente; au stârnit multe discuţii, 
căci autorul evită locul comun, vizitează propriile câmpuri, este curajos în 
expresie, inspirat, maestru în abordarea piezişă a subiectului, se reprezintă 
pe el: ciudat sau sclipitor, nonconformist sau abracadabrant uneori, diferit. 
Am putea spune că, dincolo de ştiinţa rece cu care îşi construieşte textul, 
de ironia sau jocul provocator, de curajul ieşirii din rând, Bălaş încearcă să 
detabuizeze registre lirice, să resemnifice conceptul de poezie sau, mai bine 
zis, să-i ofere noi deschideri, chiar dacă prin supralicitare, printr-o abordare 
la limita acceptului. Expresia lui e suplă, decrispată, de o noutate asociativă 
deconcertată uneori, dar mereu vie, mereu generatoare de interes.    

Dintru început, autorul s-a definit ca un spirit ludic, uneori calamburist, 
dispus să încerce abordări de exprimare incomode, chiar cu riscul de a 
şoca, de a atrage asupra sa vocea critică a confraţilor, poate din nevoia de 
a defini un fel de a fi poate nervos la întâlnirea cu firescul, cu locul comun, 
de a singulariza liric un fel de glumă existenţială, pe care o joacă pe degete 
fără să aibă neapărat abilitatea unui prestidigitator. Am putea spune că au-
torul trăieşte poezia pe muchie de expresie.        (Continuare în pagina 8)

Viaţa cărţilor

Reflexe frobeniene
de Ioan Suciu MOIŞA

CONCURS • CONCURS • CONCURS
Revista LitArt şi site-ul www.cultura.inmures.ro te invită la 

un concurs de creaţie literar-artistică. 
Lasă-ţi imaginaţia să lucreze în locul tău. Pune-te pe scris 

şi trimite-ne până pe 15 iunie 2010, pe adresa redacţiei - prin 
poşta tradiţională sau prin poşta electronică a revistei, pe 
care le găseşti în caseta tehnică, în josul paginii - un grupaj 
de minim trei poezii, un eseu, un reportaj sau o povestire şi 
poţi fi câştigătorul unui exemplar din romanul “TORINARUL”,   
de Zeno Ghiţulescu, apărut la editura “Ardealul”.

Totodată, creaţiile tale pot să se regăsească în numerele 
viitoare ale revistei LitArt.

Încearcă! 
O carte bună merită!

Câştigătorul concursului lunii aprilie a fost desemnat Sorin-Lucian 
Berbecar. Acesta a câştigat un exemplar din volumul “Din trecut” apărut 
la Editura “Compania” sub semnătura lui Constantin C. Giurescu.

„Părintele” lui Guguţă, 
Spiridon Vangheli 

în dialog cu 
Mihai SUCIU
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Mihail Nemeş, 
un tălmăcitor veritabil,
însă prea puţin cunoscut
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18.05-30.05
Expoziţie
Bantta Annamaria
Molnar Krisztina
Molnar Denes jr.

31.06-13.06
Expoziţie - 1 IUNIE

14.06-30.06
Expoziţie personală
Ion Petru Pop

01.07-15.07
Expoziţie personală
Ardai Ildiko

15.07-15.08
Proiectul “Ariadne”
Curator: Nagy Dalma

16.08-05.09
Expoziţie personală
Aurel Dumitru

06.09-30.09
Expoziţie de design
Curator: Novak Jozsef

01.10-16.10
Expoziţie personală
Nagy Arpad-Pika

18.10-31.10
Expoziţie de artă 
coreeană
Curator: Pal Peter

01.11-21.11
Expoziţie-concurs
Fotoclub Mureş

21.11-12.12
Expoziţia anuală a 
Liceului de Artă

13.12.2010
Salonul de iarnă 2010

Expoziţii la galeriile U.A.P.R 
Târgu-Mureş în 2010

mai 2010 OPINII/EVENIMENT

Constantin BOGOŞEL

Prin implicaţiile sale geopolitice, 
de lungă durată, integrarea europeană 
este unul dintre cele mai importante 
procese istorice actuale. El se cere 
abordat în complexitatea sa, dintr-o 
perspectivă interdisciplinară, ceea ce 
nu este tocmai uşor. În plin proces de 
europenizare, este interesant de pre-
cizat faptul că unificarea monetară, 
coordonarea programelor economice, 
politicile externe comune şi existenţa 
unor instituţii politice comunitare nu 
par să fi denaturat încă identităţile 
naţionale. Tendinţa de creare a unor 
mecamisme economice care să dom-
ine piaţa a trecut şi în planul politicu-
lui şi socialului, urmărindu-se cuprin-
derea unor teritorii întinse, probabil 
cu scopul de a crea stabilitate şi pen-
tru a întări unitatea. 

Însă, provocarea majoră la care va 
trebui să facă faţă Uniunea Europeană 
va fi, în viziunea lui Jean Marie-Do-
menach, tensiunea dintre ,,Europa 
economică şi Europa culturală”. Pri-
ma poate avea succes dacă ţinem cont 
de interesele financiare care primează 
astăzi. A doua însă, implică diverse 
probleme datorită situaţiilor exis-
tente în climatul social, politic, reli-
gios. Deficienţa majoră a proiectului 
elaborat în scopul integrării este că 
s-a propus, ca bază a integrării, Eu-
ropa economică, nu Europa culturală. 

Acest lucru este lesne de înţeles dacă 
luăm în calcul multitudinea progra-
melor economice în comparaţie cu 
cele culturale.

Europa comunitară pare a fi 
obsedată doar de unificarea ei pe 
temeiul bunurilor şi al valorilor 
utilitare, ignorând într-o oarecare 
măsură planul cultural, în care relaţia 
identitate-integrare dobândeşte o 
altă relevanţă şi semnificaţie. Proba-
bil de aceea, Jean Marie-Domenach 
susţine că nu putem vorbi de o cultură 
europeană, ci de culturi ale Europei, 
în care se conjugă elemente comune 
cu cele diferenţiale ale fiecărei cul-
turi. Putem vorbi, însă, de o civilizaţie 
europeană, ceea ce este altceva dacă 
păstrăm distincţiile clasice. Samuel 
P. Huntington în lucrarea sa ,,Cioc-
nirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii 
mondiale” vede discrepanţe la nivel 
religios dar şi civilizaţional, Europa 
fiind divizată în: zona creştinismului 
occidental şi a celui răsăritean. Cul-
turile reprezintă un sistem de valori 
al societăţilor, şi economia de piaţă 
se adaptează la aceste fundamente 
culturale ale popoarelor. Tocmai din 
această cauză este necesar să fim 
prudenţi faţă de viziunile asupra 
europenizării sau globalizării.

Departe de a se omogeniza, 
lumea rămâne diversă şi contradic-
torie, iar mâine s-ar putea să fie şi 
mai divizată după criterii şi principii 
pe care nici nu le putem intui astăzi. 
Este adevărat că interacţiunile din ce 
în ce mai accentuate dintre oameni, 
culturi şi civilizaţii, prin comerţ, turism, 
comunicaţii, generează o nevoie 
psihologică de identitate şi comuni-
tate, întrucât individul se confruntă 
cu idei şi modele străine care îl ajută 
să-şi definească identitatea. Aceste 
realităţi nu ne permit totuşi să între-
vedem consecinţele pe care procesul 
deja început, le va avea în planul 
cultural european. (Continuarea în 
numărul următor)

În căutarea identităţii 
culturale europene (I)Romanul lui Mircea Cărtărescu, 

“Nostalgia”, prin conţinutul său, 
este un poem în proză, o epopee 
lăuntrică prin profunda implicare a 
autorului, aşezând sufletul de crea-
tor în faţa cititorului şi disecându-l 
în cele mai adânci detalii. Prin ca-
pitolele sale cu aspect de povestiri 
individuale, autorul înfăţişează 
diferite imagini ale aceluiaşi om, 
creatorul. Prisma literaturii este cea 
care relevă complexitatea fiinţei 
omeneşti, luând astfel diferite ipos-
taze, fiecare din ele în raport direct 
cu firul destinului: autorul real, 
„Ruletistul”, „Mendebilul” sau 
Egor, după cum se poate deduce 
din „REM”, Andrei, păianjenul, 
Vali, Gina, Nana şi arhitectul. 
Construit la graniţa dintre realitate 
suprarealistă şi visare, cele două 
adesea într-un amestec pinkfloyd-
ian, romanul sintetizează rătăcirea 
simbolistă a corpului ezoteric în 
căutarea unei ieşiri din tipare, în 
momentul separării temporare, 
imposibile din punct de vedere 
omenesc, dintre res cogitans şi res 
extensa, prin intermediul nostal-
giei. 

Amestecul nefiresc de identităţi 
pe care le ia autorul de-a lungul 
romanului denotă complexitatea 
fiinţei în profunzimea spiritualităţii 
ei, incluzând androginitatea şi 
un amestec totemic de fiinţe 
aparţinând regnului animal, suge-
rând astfel armonia universală şi 
contopirea cu Universalul în mo-
mentul completării ascezei. Deşi ar 
părea rupt de legăturile cu celelalte 
povestiri, „Ruletistul” este cea care 
stabileşte atitudinea autorului faţă 
de propria condiţie, iar povestiri-
le care îi succed vor reprezenta 
parabole menite să urmărească 
evoluţia acesteia: „ce poate face un 
om care a scris toata viaţa literatură? 
Cum poate ieşi din arcanele stilu-
lui?”. „Ruletistul” îl înfăţişează în 
acest caz făcând un pariu împotriva 
propriului destin, fiind în acelaşi 
timp conştient de evidentul avantaj 
pe care îl are adversarul: Ruletistul 
nu este un norocos imposibil, ci are 
un ghinion colosal în încercarea de 
a se sinucide, astfel depăşindu-şi 
condiţia şi ieşind din destin. Acest 
lucru luminează aparentul paradox 
al faptului că personajul suferă de 
o groaznică „spaimă paroxistică” 
în momentul apăsării pe trăgaci, 
fiind sigur că va pierde pariul şi va 
muri. Există o strânsă legătură în-
tre „Ruletistul” şi „Arhitectul”, din 
punctul de vedere al atitudinii celor 
din jur în faţa unei apariţii de acest 
fel în societate: indiferent de modul 
în care se va manifesta personajul 
central, comunitatea, iar apoi lumea 
întreagă vor perverti opera lui - o 

rup din firescul desfăşurării ei şi o 
aşază într-un mediu potrivit actului 
barbar de a urmări moartea unui 
om, şi anume retras într-o pivniţă, 
într-o ambianţă morbidă, şi îmbracă 
grotescul în saten, mutând scena în 
înalta societate, ceea ce conferă 
imaginii o tentă de comedie, de tea-
tru al absurdului acceptat în între-
gime şi urmărit fix cu ochii injectaţi; 
sau mediatizează opera la nivel 
mondial, până devine un număr de 
circ ce creează dependenţă. 

„Mendebilul” este povestirea 
cu rol de profeţie. Profetul, filo-
soful, iar mai tarziu martirul este, 
în acest caz, cel ce poartă porecla 
de „Mendebil”, un outsider care 
se remarcă printre ceilalţi copii 
şi ajunge să-i domine. Pe lângă 
poveştile obişnuite, culese din 
literatură, pe care le deapănă în faţa 
auditoriului, elementele ce deţin 
adevărata importanţă sunt aforis-
mele rupte din context, menite să 
iasă în evidenţă. El menţionează 
condiţia de „păpuşă” a omului în 
mâinile unui „păpuşar”, o anumită 
dedublare platonică a realităţii, 
referindu-se la relaţia om-creator, 
om-destin, sau personaj-autor, 
prin tehnica oglinzilor infinite şi 
aşternând umbra de îndoială a citi-
torului însuşi în legătură cu propria 
existenţă: Unde se termină sforile? 
În ce fel pot fi ele căţărate pentru a 
privi păpuşarul în ochi? 

Androginitatea este dezvoltată 
în povestirea „Gemenii”, care 
aşază în prim-plan scena unei tra-
vestiri, pentru ca apoi să se împartă 
în două personaje diferite. Titlul, 
„Gemenii”, sugerează, de aseme-
nea, acest aspect, dar aminteşte de 
implicarea personală a autorului 
în romanul său, aceasta fiind, într-
adevăr, zodia lui (născut în data 
de 1 iunie). Noaptea petrecută 
în Muzeul Antipa aduce pentru 
prima data motivul păianjenului 
ca prezenţă fizică, iar împreună 
cu celelalte exponate se formează 
legătura cu una din filosofiile Men-
debilului - geneza umană care par-
curge toate speciile - şi anticipează 
o scenă erotică. Ultima scenă a 
povestirii ilustrează transferul 
spiritual în celălalt, androginitatea 
fiind completă şi având loc în urma 
consumării iubirii într-un cadru cu 
tentă de sacru.

„REM” este povestirea care 
valorifică cel mai mult ideea de 
visare necesară nostalgiei. Din 
punct de vedere psihologic, REM-
ul este somnul care permite visarea 
şi, astfel, este singura modalitate 
de a depăşi propria realitate. Atin-
gerea REM-ului devine, în această 
povestire, singura raţiune de a fi, iar 
visul devine mai real decât reali-

tatea. Corelarea care se poate face 
între Mendebil şi Egor este atât 
prin asemănarea fizică, amândoi 
prezentând aceleaşi particularităţi 
descrise în diferite perioade ale 
vieţii, cât şi anumite trăsături de 
caracter, precum înclinaţia spre 
a spune poveşti. Prin intermediul 
acestuia, are loc prima încarnare 
a păianjenului într-un personaj 
reprezentat de autor: aspectul său 
arahnidic, dat de lungimea şi gro-
simea membrelor, într-un mod atât 
de nefiresc pentru un om. De ase-
menea, rolul său de supraveghetor 
al destinelor celor din jur îi conferă 
acest caracter. Scena în care 
Nana atinge REM-ul este foarte 
asemănătoare cu scena finală din 
„Lumea Sofiei”, de Jostein Gaarder. 
Prin intermediul ironiei romantice, 
personajul ajunge faţă în faţă cu 
propriul Creator, chiar în momen-
tul scrierii romanului. În „Veronika 
se hotărăşte să moară” există un 
pasaj care sugerează acelaşi lucru: 
„un joc creat de Paulo Coelho, un 
scriitor brazilian pe care avusese 
prilejul să-l cunoască cu prilejul 
unei conferinţe la cafeneaua...”. 
Astfel de întâlniri metafizice ridică 
întrebarea „De partea cui e onoarea 
mai mare, dintre cei doi?”. Însă 
modul în care acest eveniment are 
loc în povestire este anticipat de un 
vis. În „Gemenii”, autorul se află 
într-un borcan din care este elibe-
rat de o fetiţă care rupe un lacăt de 
carne. În „REM”, Nana îl găseşte 
scriind într-o magazie închisă cu 
lacăt. 

„Arhitectul” oferă imaginea 
completă a trasformării omului 
în ţesător de destine, trecând prin 
schimbarea fizică în păianjen. 
Condiţia de geniu se dezvoltă, în 
acest caz, într-un mod neaşteptat, 
într-un loc neaşteptat. Pânza de 
păianjen apare de data aceasta sub 
formă de portativ, elementul de 
referinţă fiind muzica, iar REM-ul 
este starea pe care o atinge audito-
riul în momentul în care arhitectul 
cântă o anumită bucată muzicală, 
foarte asemănătoare Nirvanei. 
Efectul halucinant poate fi asociat 
irevocabilităţii destinului urmat 
orbeşte, iar starea de REM are 
impactul unei doze puternice de 
drog. Imaginea finală prezintă o 
apocalipsă cu trăsături comune ce-
lorlaltor versiuni prezente în roman, 
şi anume arhitectul-păianjen se ex-
tinde în aşa măsură încât întregul 
Univers se absoarbe într-însul, 
scenă care, repetată, simbolizează 
victoria finală a autorului asupra 
propriei opere, în încercarea de a se 
reinventa, răzvrătindu-se împotriva 
destinului şi devenind el însuşi 
Ţesătorul.

Descrifrând “Nostalgia”
de Anca  CHIOREAN

Cultura.inmures.ro aduce Festivalul Filmului European la Târgu-Mureş. 
În perioada 20-23 mai, 2010, festivalul Filmului European vine şi la Târgu-
Mureş. Şi nu vine cu mâna goală: opt filme europene proiectate la Casa de 
Cultură „Mihai Eminescu” şi TEATRU 74. Totul va începe joi 20 mai, la ora 
19.00, la TEATRU 74, cu filmul „Konyec” (Ungaria), un preambul la ce va 
urma în zilele de 21, 22 şi 23 mai. Printre filemele prezente la Târgu-Mureş se 
numără şi „Concertul” lui Radu Mihăileanu, 
dar şi trei filme ungureşti. Intrarea, pe tot 
parcursul festivalului va fi liberă. Este un 
bun prilej pentru mureşeni de a vedea filme 
europene de primă mână, la Târgu-Mureş. 
Profilul Festivalului Filmului European are 
la bază o colecţie de poveşti extraordinar de 
diferite, spuse în stiluri pe cât de variate, pe 
cât de variată şi neaşteptată continuă să fie 
cultura europeană. Actuala ediţie deţine deja 
câteva recorduri: cea mai bogată selecţie de 
filme de până acum acoperă cel mai mare 
număr de ţări participante şi călătoreşte în 
cel mai mare număr de oraşe din România.

Program Târgu-Mureş

Joi 20 mai, Teatru 74 – Avanpremieră 
19:00 Konyec – Gábor Rohonyi / Ungaria / 2006 / 105’

Vineri 21 mai, Casa de Cultură Mihai Eminescu – Seară de gală
19:30 Tatăl copiilor mei – Mia Hansen-Løve / Franţa / 2009 / 112’

Sâmbătă 22 mai, Casa de Cultură Mihai Eminescu 
16:00 Involuntar – Ruben Östlund / Suedia / 2008 / 98’
18:00 Mica Moscovă – Waldemar Krzystek / Polonia / 2008 / 114’
20:00 Alte vremuri – Áron Mátyássy / Ungaria / 2009 / 90’

Duminică 23 mai, Casa de Cultură Mihai Eminescu 
16:00 Cameleon – Krisztina Goda / Ungaria / 2008 / 104’
18:00 Concertul – Radu Mihăileanu / România, Franţa / 2009 / 119’
20:00 Minunata lună august – Miguel Gomes / Portugalia / 2008 / 147’

Festivalul Filmului 
European, la Târgu-Mureş



„Pe teritoriul copilului se dă marea 
bătălie pentru sufletul omului”

- interviu realizat de Mihai SUCIU -

3mai 2010INTERVIU

- Stimate Spiridon Vangheli, parafrazându-l pe Regele-Soare, 
Guguţă este copilul Domniei Voastre, sau sunteţi chiar Domnia 
Voastră?
- Nu, nu sunt eu. Probabil, este copilul din sufletul meu. Copilul 
care, vazică, cred eu că are mereu dreptate şi în numele căruia 
face să ne amintim nu numai copilăria, dar şi copiii, în general, 
contemporani, şi să facem tot ce putem pentru ei. M-au întrebat 
mulţi de unde a apărut Guguţă. 
- Nu voi face nici eu excepţie, nu-mi pot reprima curiozitatea. 
Cum s-a născut Guguţă?
- Şi editori din Japonia, şi cel din America, şi cel din Germania 
mereu îmi pun această întrebare. Iată, vazică, cam care este poves-
tea. Noi, când suntem aici, ni se pare că cei adulţi nu ne dau toate 
drepturile, toate libertăţile.
- Nici toată atenţia. Sau, mă rog, minimum de atenţie meritată.
- Prea multe vrem să le facem şi nu  ni se dă voie. Atunci zicem: 
„Las’ că ne facem mari şi o să le dăm voie copiilor noştri să facă 
absolut totul!”. Şi, probabil, aşa am procedat şi eu când eram mic. 
Mi-am promis mie că, vazică, o să vină timpul când o să dau voie 
copiilor mei să facă ce n-am putut eu face. Şi, când au apărut copiii, 
m-am comportat cu ei aşa cum se comportă omul, iarăşi, înţelegeţi? 
Le interziceam una, alta. Şi-atunci, a  apărut Guguţă acela, care era 
martor că mi-am dat cândva cuvântul şi mi-am spus: „Stăi, omule, 
că nu-i aşa! Ai promis, trebuie să te ţii de cuvânt, să dai toată liber-
tatea copilului!” Şi a apărut eroul acesta, înţelegeţi, s-a prefăcut 
într-un erou, pe care l-au prins copiii imediat şi, vazică, de-atunci, 
e printre copii. Îl apără, chiar să vreau eu să-l retrag, nu-l mai pot. 
Îl apără, sunt foarte solidari, îi scriu scrisori, îl felicită la toate 
sărbătorile, mă roagă să mă duc cu Guguţă la ei, măcar prin geam 
să-l vadă. O fetiţă mi-a trimis o scrisoare; eu îi trimit fotografia 
mea. Guguţă trimite fotografia lui. De multe ori, se-ntâmplă pur 
şi simplu că sunt prins aşa în tupic: „Unde-i Guguţă?” În cazul 
acesta, eu sigur că pun întrebarea: „Cine vrea să fie Guguţă?”. Se 
ridică într-o sală 50 sau mai mulţi copii, uneori, jumătate şcoala, 
clasele primare. Şi fetele ridică mâna că ele vor să fie Guguţă. Şi-n 
cazul acesta, scap cu pielea întreagă. Zic: „Uite, Guguţă-i printre 
voi, nu-i inventat: voi sunteţi Guguţă!”. Şi-mi caut de treabă.
- Din câte ştiu, aveţi doi copii, care sunt ceva mai mărişori, 
lăsând în urmă vârsta lui Guguţă. Nu au fost geloşi, la început, 
pe Guguţă, nu l-au mai smotocit?
- Dimpotrivă! Ei mi-au cerut întotdeauna, că erau intervale prea 
mari între cărţile mele; eu mereu las intervale între cărţi, special. 
Creez criză, ca să mă schimb eu.. Când revin la altă carte, să n-o 
scriu din inerţie, să fiu un pic altul, să mă schimb, aşa cum  se 
schimbă toate-n lume şi să vin cu altă viziune, cu altă cheie. Dacă 
mi-e frică, mi-e frică să nu mă repet şi chiar las cărţile mele un pic 
neterminate, cum s-a întâmplat şi cu GUGUŢĂ, şi cu CIUBOŢEL.  
Îmi spunea şi traducătorul, dintr-o parte şi din alta: „Fă 50, fă 100 
de nuvele cu Guguţă!”. Eu n-am făcut decât 39, nici 40! M-am 
oprit, înţelegeţi, îi mai las să flămânzească… Şi-acum, ce se-
ntâmplă? Îmi trimit  foarte multe scrisori. Probabil, să facem o 
carte GUGUŢĂ, CONTINUAT DE COPII. Isprăvile continuate. 
Mă rog, neputincios, dar interesant. Curioşi foarte, vazică, aş zice 
eu, şi foarte activi sunt copiii în sensul acesta. Şi se bucură grozav. 
Asta-i cea mai mare bucurie.
- Bucurie şi pentru părinte.
- Bucurie. Şi cea mai mare apreciere, preţuire, a cărţii. Pentru că 
eu cred că un copil trebuie să devină coautor. Să fie eroul tău pe 
măsura posibilităţilor copilului, copilul să intre, să se bage sub 
căciula asta, să intre în structura asta. Să se creadă că el însuşi este 
Guguţă. Şi să facă lucrurile mai departe.
- Dacă nu, măcar model. De modele au nevoie copiii dintot-

deauna.
- Negreşit! Fiindcă, altfel, ce să-i facă? Ei mai schimbă lucrurile 
câte-un pic, dar au nevoie. Este necesitate mare, vazică, în sensul 
acesta. Vreau să vă spun că la fel se-ntâmplă şi cu alţi eroi. Pe 
urmă, un alt erou, Ciuboţel. Un copil mai mic decât Guguţă, care 
face lucruri – dacă Guguţă-i redactează pe cei adulţi şi corectează, 
schimbă lumea cam cum vrea el s-o facă omul în general (lucrul 
acesta l-au observat japonezii, că Guguţă are toată libertatea să 
schimbe omul în toate felurile, mă rog, să-l redacteze; se crede 
bărbat de la 15-16 ani) - , lui Ciuboţel îi plac lucrurile făcute pe 
scară mai largă şi s-amestecă; la un moment dat, un cocostârc con-
duce lumea. Pe urmă, vine un fluture şi conduce lumea. Omu-i dat 
într-o parte complet, înţelegeţi? Pe urmă, vine o stea şi conduce 
lumea. Toţi sunt egali. Şi firu’ de iarbă-i egal cu omul. Acesta-i 
mic şi lui îi pare că lucrurile trebuie să fie mai altfel pe lumea 
asta..
- Şi toţi sunt buni. „Personaje pozitive”, dacă e să păstrăm sche-
ma.
- Da, fel de fel de  înrudiri, vazică, colizii. Dar, negreşit, se caută 
adevărul. Să dai lumea în descoperire. Am alt erou, Titirică. Uite 
că o serie de isprăvi n-a vrut să le facă Guguţă! Pur şi simplu, eu 
încercam şi el…
- Se încăpăţâna!
- Nu le făcea!Şi gata! Încât trebuia, făcea totul ce se potrivea în 
caracter. Altfel, nu mergea. Şi-atunci, o serie de isprăvi au rămas 
deoparte. S-a găsit alt erou, Titirică.
- I-a sărit în ajutor lui Guguţă!
- Titirică a făcut multe din isprăvile pe care n-a vrut să le facă 
Guguţă. Şi altele. De ce? Pentru că Guguţă este un om al bunului 
simţ. Guguţă n-o să fluiere niciodată în biserică; celălalt fluieră: 
anume, de aia-i biserică să fluiere-ntrânsa. Şi acesta-i Titirică: un 
anti-Guguţă. Ca să fiu mai multilateral, aşa cum este figura aceea 
geometrică cu mai multe laturi, ca să fie perfecţiune.
- Şi binele şi răul în aceeaşi sferă.
- Mai multe laturi. Pe urmă, au venit alte cărţi. Am vrut să fac o 
carte în care cei adulţi să păstreze copilul în suflet. Şi, până la urmă 
– deşi nu ştiam cum s-o scriu! –, a apărut PANTALONIA, ŢARA 
NĂSTRUŞNICILOR. Sunt nişte oameni de diferite vârste, sunt 
micuţi, aşa cum îl au – în ţara PANTALONIA - , toţi îl au pe copil 
în ei. Şi-n felul acesta, am scăpat la o, vazică, o găsire de temă, o 
variaţie. În felul acesta, numai în felul acesta, în literatura pentru 
copii pot aduce dragostea, moartea, ce vreţi.
- „Când nu mai suntem copii, murim” spunea Brâncuşi. Adevăr 
unanim acceptat şi frecvent citat pe meridianele lumii, pe unde 
au ajuns şi Guguţă şi „fraţii” săi plăsmuiţi de Domnia Voastră.
- Au ajuns în foarte multe ţări. Primii l-au „adoptat” nemţii. Pe 
urmă, cehii, americanii, finlandejii. Japonezii l-au reeditat de foarte 
multe ori. Bulgarii, indienii, arabii. A apărut şi în România, în Un-
garia, Moscova, Ţările Baltice. Recent, a apărut a 69-a ediţie a lui 
GUGUŢĂ. Tiraj enorm, însumat: 7-8 milioane de exemplare.
- Întorcând timpul, câţi ani ar avea Guguţă? 
- Prima carte a apărut în 1967, dar el a rămas undeva în clasa 
a II-a, a III-a, pe acolo. Şi copiii mereu îmi dau întrebarea asta: 
„Cum?”,. „Uite-aşa!” zic. Până la urmă, ajung la concluzia că un 
erou literar poate să rămână, vazică, - ei, nu, nu putem să zicem 
repetent! – la vârsta aceea frumoasă, fiindcă el n-a vrut, n-am vrut  
să-l cresc mare. N-a fost în intenţia mea să crească mare şi-a rămas 
în clasele primare, deşi are peste 30 de ani.
- Îi dorim să rămână tot aşa! La fel şi autorului: să rămână 
mereu cu sufletul curat de copil!
- Mulţumesc frumos! Pentru că un copil din suflet se poate înţelege 
cu ceilalţi copii.

Spiridon Vangheli s-a născut la 14 iunie 1932 în satul Grinăuţi, din actua-
lul raion Râşcani. Este absolvent al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din 
Chişinău. Debutează cu volumul ÎN ŢARA FLUTURILOR (1962), căruia îi 
urmează SOARELE (1963), BĂIEŢELUL DIN COLIBA ALBASTRĂ (1964), 
BALADE (1966), ISPRĂVILE LUI GUGUŢĂ (1967), MINISTRUL BUNE-
LULUI (1971), GUGUŢĂ – CĂPITAN DE CORABIE (1979), STEAUA LUI 
CIUBOŢEL (1981), PANTALONIA, ŢARA PITICILOR (1989), GUGUŢĂ 
ŞI PRIETENII SĂI (vol. I şi II, în 1994, iar volumul omonim editat în 1996, 
la Editura TURTURICA, îi aduce Premiul de popularitate la primul SALON 
INTERNAŢIONAL DE CARTE PENTRU COPII din aprilie 1997 ). Alături de  
Grigore Vieru, este coautor al ABECEDARULUI de limbă română cu grafie 
latină, editat în 1990 la Chişinău. A semnat traduceri reuşite din  C. Ciukovski, 
A. Lingren, G. Barri ş.a. Încununat cu Premiul de Stat al Republicii (Moldo-
va), Premiul de Stat al URSS (1988), Diploma de Onoare ANDERSEN (1974), 
titlul de SCRIITOR AL POPORULUI (1972). Copiii săi spirituali, Guguţă 
şi Ciuboţel, sunt personaje care au cuce-rit toate meridianele… inocenţei, 
cunoscuţi şi iubiţi atât la Chişinău şi Bucureşti, cât şi la Berlin, Boston, Hel-
sinki, Sofia, Tokyo etc. 66 ediţii, în 37 de limbi, însumând peste 10 milioane 
de exemplare. Urmărit şi „îndrumat” de copiii planetei să continue peripeţiile 
eroilor săi atât de îndrăgiţi. Guguţă a ajuns şi erou de film (vreo opt la număr!), 
desene animate, benzi ilustrate, diafilme.

„O carte pentru copii trebuie scrisă aşa că, după ce ai citit-o, să n-o uiţi toată 
viaţa!” este crezul creatorului lui Guguţă. Cu atât mai mult cu cât „Textul e 
pentru copil, iar subtextul pentru omul matur, care e programat în copil”.   

„Părintele” lui Guguţă, Spiridon Vangheli:

Reporter: Cum simţiţi trecerile din lumea de basm a Dis-
neyland-ului parizian, în lumea teatrului?
Vasile Şirli: Cât se poate de firesc. Teatrul este, de ase-
menea, o lume de basm, de inventivitate, de imaginaţie, 
de mesaj, de metaforă…
Rep.: În ce măsură, partea de scenografie şi, bineînţeles, 
muzica unui spectacol fac parte din, hai să îi spunem, 
“stilul” unui regizor?
V.Ş.: Rolul scenografiei este esenţial şi imediat per-
ceptibil: estetic, geographic (intrări, ieşiri, lumină, 
transformări, etc.), cu alte cuvinte, totul (scenografie, 
costume, lumină, actorie) devine “stilul regizorului”. Cât 
priveşte rolul muzicii, lucrurile sunt mai subtile, poate 
mai greu de perceput. Muzical vorbind, există două mari 
categorii de regizori : cei ce folosesc muzica în specta-
colele lor, cei ce nu doresc muzică. Depinde de natura 
artistului. Uneori regizorii ştiu ceea ce vor încă de la în-
ceput, chiar înainte de repetiţii (din ceea ce ascultă în tim-
pul pregătirii spectacolului, din cultura lor muzicală, etc), 
alteori intuiesc nevoia muzicii, fără a avea o idee clară, 
urmând ca partitura să se înfiripe în timpul repetiţiilor. 
Graniţa nu este precisă. Oricum ar fi, muzica (originală 
sau existentă) poate deveni parte componentă a stilului 
regizoral. Subiectul este vast si pasionant.
Rep.: Ce anume dintr-un text de dramaturgie vă inspiră 
în momentul în care treceţi la crearea muzicii în teatru?
V.Ş.: Când mi se dă ocazia, sunt atras de “Momentul 
Cheie”, moment care poate fi obiectiv, recunoscut ca 
atare de toata lumea (Crima din “Karamazovii”, Cân-
tecul de leagan din “Visul unei nopţi de vară”, de pildă), 
sau subiectiv: o vorbă, un gest, o respiraţie, o tăcere, un 
subînţeles (Comandorul din “Dom Juan”, Lacrimosa din 
“Richard III”, Gânduri din “Clinica” etc.)
Ceea ce mă stimulează, mai ales, este relaţia cu regi-
zorul: încrederea lui în propunerile mele muzicale este 
esenţială. Pasionat de cântec, de melodie, sunt nerăbdător 
când mi se cere să scriu pe versuri sau proză (“Dom 
Juan”, “De Sade”, “Cumnata lui Pantagruel”, “Faust”, 
“Metamorfoze”, “Ulysse”, “Femeia care şi-a pierdut jar-
tierele”, etc).
Rep.: O întrebare care nu poate lipsi într-un interviu cu 
Vasile Şirli. Aţi compus muzica unui număr impresionant 
din spectacolele lui Sivliu Purcărete. Ce vă leagă de acest 
regizor?
V.Ş.: Felul său de a aborda subiectul, “nespusul” din 
punerile sale în scenă, proporţiile dramatice, ritmul, 
rezonanţele decalate faţă de valorile unanim acceptate, 
sublimarea prozaicului şi demitizarea, etc.
Mă bucură (în general) artiştii surprinzători, pasionaţi, 
artiştii de sinteză, de concept, atenţi la întreg şi la detaliu, 
gata să rişte pentru o idee, gata să se repună în cauză, 
umorul lor, relativizarea.
Rep.: Cum trăieşte Vasile Şirli succesul spectacolului 
“Faust”?
V.Ş.: Mândru de întreaga echipa: cei văzuţi şi cei 
nevăzuţi.
Rep.: Cum se vede teatrul românesc de la Paris?
V.Ş.: Idealizat şi subiectiv, prin spectacolele şi artiştii 
de succes, fără detaliile cotidiene, administrative, 
relaţionale. Mi-aş dori să văd mai mult, să ştiu mai mult 
despre noua generaţie.
Rep.: Regretaţi în vreun fel plecarea din România?
V.Ş.: Mi s-a părut nedrept să fiu obligat să plec. Ca toată 
lumea, a trebuit, repede, să nu regret.
Rep.: Folosind titlul unui cântec clebru al “The Doors” 
(“When teh music’s over”), încheiem interviul cu în-
trebarea: ce veţi face când muzica se va termina?
V.Ş.: Voi respecta o lungă, eternă “Tăcere”, desigur.

Despre Vasile Şirli
Vasile Şirli a creat muzica pentru numeroase specta-
cole de teatru, precum „Richard al III-lea“, „Furtuna“, 
„Visul unei nopţi de vară“, „Poveste de iarnă“, „Ores-
tia“, „De Sade“, „Femeile îşi pierd jartierele“, „O mie 
una de nopţi“, „Scapino“, „Cum doriţi sau Noaptea de 
la spartul târgului“, „Cumnata lui Pantagruel“, „Pila-
furi şi parfumuri de măgar“, „Metamorfoze“, „Troilus şi 
Cresida“, „Faust“, „Lulu“, în regia lui Silviu Purcărete, 
dar şi „Pescăruşul“, „Faversham“, puse în scenă de Lu-
cian Pintilie, „Fraţii Karamazov“, „Cum vă place“, în 
montarea lui Dan Micu. Compozitor de muzică de film, 
a lucrat cu Lucian Pintilie, Daneliuc, Nicu Stan, Malv-
ina Urşianu, Stere Gulea. Compozitorul a scris muzică 
de film, de scenă, didactică şi muzică uşoară. În 1990 
primeşte postul de director al departamentului muzi-
cal al parcului Disneyland Resort Paris. În plus, devine 
membru definitiv al Societăţii autorilor, compozitorilor şi 
editorilor muzicali (S.A.C.E.M.) şi al Societăţii autorilor 
şi compozitorilor dramatici (S.A.C.D.). După 1989, Vasile 
Şirli a revenit în România în mai multe rânduri, unde a 
semnat muzica mai multor spectacole. Colaborează cu 
regizorul de teatru Silviu Purcărete.

“Mă bucură artiştii 
surprinzători”

- compozitorul Vasile Şirli răspunde întrebărilor puse 
de Laurenţiu BLAGA -
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Despre ordinea lucrurilor şi puţină filozofie
 pornind de la cuvinte de jucărie

Micul Daniel
Şade pe un miel
Pe un scăunel. 
Sub scăunel stă un motănel,
Sub motănel stă un şoricel,
Sub şoricel este un cercel.

Pe un scăunel 
Şade Daniel
În braţe cu-n miel,
Lângă motănel,
Lângă şoricel 
Care-i cel mai cel
Că are cercel!

O poezie de Mediana Stan, 
ilustrată de Moldován Mária

Revista Tuş, revistă de literatură pentru 
copii online (www.revistatus.ro) cu un conţinut 
de benzi desenate, poveşti, poezii, jocuri şi 
multe alte surprize lansează un concurs lunar de 
compunere pe teme date, la care sunt invitaţi să 
participe copiii cu vârste de până la doisprezece 
ani. Concursul se desfăşoară în limba română, 
maghiară şi engleză. Copiii care nu au acces la 
internet ne pot scrie pe adresa Revista Tuş, Piaţa 
Republicii nr. 41, 540110 Tîrgu Mureş, judeţul 
Mureş.

Concursul lunii iunie
Intraţi pe http://www.revistatus.ro/po-

vesti/gustav-episodul-i.html vedeţi filmul şi 
scrieţi o scurtă compunere după acest film. 

Cele mai bune compuneri vor fi ilustrate 
de desenatorii noştri, ilustraţiile vor fi expuse 
pe site-ul revistei şi pot fi descărcate de acolo. 
Câştigătorii vor primi şi o carte ilustrată de po-
ezii, în limba română, scrisă de un autor al re-
vistei Tuş.  

Concursul revistei Tuş

Grigore şi Tomirisa mergeau de o bună bucată de vreme prin 
pădurea cu frunze de smarald, în care veşnic cântă cucul.

- Eşti sigur că suntem pe drumul cel bun? Crezi că o să ajun-
gem la Bârlogul Zânei curând?

- Nu mai sunt sigur de drum de vreo juma’ de oră, dar acum 
nu putem decât să înaintăm. Cât despre zână... nu cred că va fi 
chiar atât de fericită când o să îi batem la uşa bârlogului.

Fiinţele din Uruk-iz aveau mereu o stare de spirit 
schimbătoare. Azi puteau fi vesele, binevoitoare, îşi dădeau chiar 
viaţa pentru tine, iar mâine te trădau sau în cel mai rău caz, te 
puteai trezi pus la frigare.

Şi ce căutau Grigore şi Tomirisa în pădurea în care veşnic 
cântă cucul? Bună întrebare! De fapt, ei erau un ghicitor şi o 
bibliotecară, ajunşi dintr-o greşeală în acest univers paralel 
al pământului.Cum au ajuns aici, nu mă întrebaţi, întrebarea e 
cum vor pleca? Cum au aflat de Zâna din Bârlog, doar la asta 
vă pot răspunde. Vă amintiţi că Tomirisa era bibliotecară (pe 
pământ)? Ei bine, când a ajuns aici avea un tom cu ea. Datorită 
proprietăţilor magice ale acestui teritoriu, cartea s-a preschim-
bat într-una despre istoria şi natura Uruk-iz. De acolo au aflat 
de Zâna din Bârlog şi despre faptul că ea ar putea să-i trimită 
acasă.

În ceea ce priveşte veşnic schimbătoarea dispoziţie a uruk-
izilor, eee, aici s-ar putea să fie problema...

*
La vreo 2-3 km mai încolo, în Bârlogul Zânei, zâna tocmai 

deretica prin casă, ascultând Radio Cucu, deoarece voia să câştige 
noua carte de vrăjitorii ce se dădea ca premiu ascultătorilor.

„cioc-cioc” răsună metalul uşii.
- Deschid imediat!
Încălecând pe aspirator, Zâna traversă în trei secunde cele trei 

camere ale Bârlogului.
- Bună Grigore, bună Tomirisa, vă aşteptam! Ştiţi, sunt 

pasionată de viitor şi totdeauna nu pot lua hotărâri, deoarece mă 
gândesc cum ar fi dacă... sau cum ar fi dacă... Pe deasupra şi 
biblioteca mea are nevoie de o aranjare şi clasificare. Şi că tot 
vorbeam de cărţi, vreau să văd dacă voi câştiga la concurs. Aşa 
că ce mai stai Grigore, ghiceşte-mi viitorul, am câştigat cartea 
sau nu?

Pe Grigore şi Tomirisa şocul îi împietri de-a dreptul în pragul 
casei.

- Hai! Hai! Că nu am toată ziua la dispoziţie şi dacă vreţi 
vreodată să vă întoarceţi acasă, puneţi-vă pe treabă!

Grigore, încă având pe chip o expresie plină de mirare înaintă 
în casă şi scoase cărţile sale speciale. Le amestecă din ce în ce 
mai rapid, până le făcu să se rotească singure în faţa lui.

- Haide aici zână şi alege una din cărţi, înaintează, nu-ţi fie 
teamă. Bagă-ţi mâna în cercul cărţilor.

Zâna căzu în capcană şi băgându-şi mâna între cărţi, fu 
încătuşată de ele. Vrând să se elibereze reuşi doar să şi-o lege 
şi pe cealaltă.

- Haide zână, nu te mai zbate!. Ştii că nu poţi scăpa de cei din 
Garda Gheţii. Vino cu noi, o să îţi placă să locuieşti în Grădina de 
Gheaţă! Acolo nu o să îţi faci probleme cu privire la traiul de pe o 
zi pe alta sau să te chinui să câştigi câte o carte la Radio Cucu!

Între timp Tomirisa păşi în biblioteca din Bârlogul Zânei şi 
scoase un mic obiect ca un cufăraş. În câteva clipe, cărţile zânei 
se micşorară până la dimensiunile unui bob de orez. Zburând una 
câte una, boabele-cărţi se aşezară în cufăraş.

În mai puţin de o jumătate de minut, zâna încătuşată de cărţile 
de ghicit şi biblioteca înghesuită într-un cufăr părăsiră Bârlogul, 
însoţiţi de Grigore şi Tomirisa, membri ai Gărzii de Gheaţă.

Ca povestitor sunt foarte bulversat... tot ceea ce v-am isto-
risit nu a fost decât o minciună inventată de Garda de Gheaţă!? 
Înseamnă că şi eu am căzut în capcana lor şi am fost oarecum 
complice la capturarea Zânei din Bârlog. E tot mai periculos să 
trăieşti în Uruk-iz, chiar şi pentru mine, un biet narator. Deşi nu 
am chip şi nu mă ştie nimeni, poate într-o seară, înainte de cul-
care, în vreo poveste constat că îmi este arestată vocea narativă.

La Revedere! Dacă va mai fi vreo revedere!?

Zâna din Bârlog
de Sorin-Lucian BERBECAR

Mihail Nemeş s-a născut la 12 
noiembrie 1944, în localitatea Siliştea 
Crucii, judeţul Dolj şi s-a stins din 
viaţă la data de 3 februarie 2005, în 
localitatea Mureni, judeţul Mureş.

A fost profesor de limba română 
şi limba franceză în diferite instituţii, 
însă traducerile au rămas pentru el 
adevărata vocaţie. A debutat cu o tra-
ducere din Iulia Haşdeu în “Amfitea-
tru” (1969), iar editorial, cu Poezii de 
Georg Heym (1986). A colaborat la 
“Steaua”, “Secolul 20”, “Convorbiri 
literare”, “Familia”, “Vatra”, “Poesis”, 

“Ramuri”, “Mozaicul”, “România 
literară”. 

A debutat destul de târziu şi a apu-
cat să-şi vadă publicate doar o mică 
parte din traduceri: poezia completă 
a lui Georg Trakl (2001), Guillaume 
Apollinaire (2002) şi Arthur Rim-
baud (2003), tălmăcirea unei bune 
părţi din versiunile lui Georg Heym 
(1986) şi Gérard de Nerval (2000) şi 
doar Rugăciunile (1998) şi Ceaslovul 
(2000) din Rainer Maria Rilke. 

Din nefericire nu a apucat să se 
bucure de restul cărţilor apărute 
după 2005. După moartea sa au fost 
publicate: Johann Wolfgang Goethe, 
Faust - o tragedie, Rainer Maria Rilke, 
Opera poetică, Georg Trakl, Gedichte 
– Poezii, Georg Trakl, Sebastian im 
Traum - Sebastian în vis, Arthur 
Rimbaud, Illuminations - Iluminaţiile, 
Arthur Rimbaud, Une saison en en-
fer - Un anotimp în infern, Guillaume 
Apollinaire, Alcools – Alcooluri, Gérard 
de Nerval, Les chimères – Himerele, 
Arthur Rimbaud, Le bateau ivre - 

Corabia beată, Paul Celan, Mac şi 
memorie, (în colaborare cu George 
State), toate acestea fiind publicate 
la editura Paralela 45. 

A tradus şi câteva versuri, de 
această dată doar versuri din opere-
le următorilor poeţi: Eduard Mörike, 
Conrad Ferdinand Meyer, Ricarda 
Huch, Hugo von Hofmannsthal, 
Richard Dehmel, Ernst Stadler, Else 
Lasker-Schüler, Oskar Loerke, Gottfried 
Benn, Paul Valéry etc., poezii care 
urmează să fie publicate într-un viitor 
cât mai apropiat la editura Art. Tot în 
curs de apariţie este si un dicţionar 
de rime şi asonanţe la editura Parale-
la 45. 

A fost nominalizat în 2003 la 
Premiul pentru traducere atât de 
Asociaţia Editorilor din România 
(pentru versiunea din Rimbaud), cât 
şi de Uniunea Scriitorilor (pentru tra-
ducerea din Apollinaire), iar în 2005 
a primit un premiul premiul postum 
“Cuvântul” pentru traducerea lui 
Faust de Goethe.       (Cidli Nemeş)

Mihail Nemeş, 
un tălmăcitor veritabil, însă 
prea puţin cunoscut

“Eu când vreau să fluier, fluier” a trecut şi prin târgul 
de pe Mureş, şi m-am dus să-l văd şi eu, cu inima strânsă, la 
cinematograful împărţit între actul de cultură şi expoziţia de 
boarfe cu vânzare. Spun cu inima strânsă, pentru că odată 
ce te-ai ars cu câteva “capodopere” premiate pe la festi-
valuri internaţionale şi, în consecinţă, ridicate în slăvi în 
media indigenă, ajungi să te aştepţi la ce e mai rău.

Ei bine, filmul lui Florin Şerban “nu e rău”, califi-
cativ care îl plasează în spatele altora ca „bun”, „foarte 
bun”, „excelent” şi „capodoperă”. Nu. “Eu când vreau să 
fluier...”  nu e în nici un caz o capodoperă. Dar nici nu-ţi 
vine să ieşi din sală, după ce te-ai contorsionat douăzeci de 
minute în scaun. 

Alegerea de a nu folosi actori profesionişti, ci tineri 
apropiaţi de mediul redat în film – uneori prea apropiaţi, dat 
fiind că imediat după Berlinală, unul din ei a fost luat cu 
mascaţii pentru o găinărie – creează o senzaţie... “de acolo”. 
Partea proastă e că actorii de ocazie n-au dicţie. Credeam 
că e iarăşi un caz de sonorizare proastă, o boală cronică 
a cinematografiei româneşti de după ’00, afectând mai 
ales filmele lui Mungiu, de la “Occident” până la “4,3,2”, 
în care în multe momente conţinutul se pierde într-un 
amalgam de bolboroseli neinteligibile. Impresia asta este 
ştearsă însă imediat, când aparent unicul actor profesio-
nist al filmului, Mihai Constantin, simpaticul din Liceenii 
în rolul directorului centrului de reeducare, începe să-şi 
rostească replicile. “N-are nimic sonorul, frate. Ăia nu ştiu 
să vorbească”.

Maniera regizorală, păstrând în multe scene tradiţia 
imaginii tremurânde înregistrată de o cameră purtată pe 
umăr de operator, nu ajunge să fie supărătoare, tocmai pen-

tru că nu se filmează totul din mână, dintr-un singur cadru, 
ci regizorul se foloseşte de clasica schimbare a perspectivei 
în abordarea scenelor, ceea ce e reconfortant. Sare în ochi 
faptul că ceafa personajului principal e filmată destul de 
mult, poate pentru că faţa nu are prea multe de exprimat, 
dar, iarăşi, faptul nu ajunge să fie supărător.

Scenariul se încadrează în categoria de calitate a fil-
mului în ansamblu. Nu e rău. Nu excelează în abundenţă, 
filmul fiind de altfel destul de scurt, depăşind cu puţin o 
oră şi jumătate, dar nici nu pare scris pe două foi de caiet 
dictando, ca “Poliţist adjectiv”. Povestea se concentrează pe 
o singură temă, exploatând prea puţin aspectele vieţii la “zu 
hause”, dar faptul iarăşi nu deranjează. Din păcate, regizo-
rul nu a insistat pe rostirea cu acurateţe a replicilor, actorii 
de ocazie, de fapt George Piştereanu, pentru că ceilalţi nu 
se prea poticnesc, fiindcă nu au mare lucru de spus, dând 
senzaţia de stângăcie. Într-adevăr, vorbeşte ca un personaj 
neiniţiat în ale retoricii, care încurcă cuvintele, dar replicile 
lasă impresia nu de manieră scenaristică predeterminată, ci 
de poticneală în interpretare. Pare real, dar inestetic. Gang-
sterii din “Reservoir Dogs” nu erau nici ei Cicero, dar 
turuiau, frate.

Una peste alta, nu regreţi că ai văzut “Eu când vreau 
să fluier...”. Mai ales titlul e bun, înţelesul său putând 
scăpa multora, care însă nu pot contesta valorile sale 
estetice. E un efort onorabil al tinerilor cineaşti români, 
care mai au însă mult până la a egala capodopere ale cine-
matografiei româneşti ca “Moromeţii” ori „Columna”, 
cu scene memorabile ca “Achime, Achime! şi tu, mă, 
Nilă!”, ori mărturisirea lui Bastus, în interpretarea marilor 
dispăruţi Ilarion Ciobanu şi Gheorghe Dinică.

“Eu când vreau să fluier…”, un efort 
onorabil
de Răzvan CIREZARU



  Pătrunse de o puternică sevă imaginativă 
a cărei sursă e talentul genuin amalgamat cu 
esenţe de natură livrescă- poetico- lirică, 
lucrările Marianei Şerban alcătuiesc un 
univers caracteristic, propriu unui tempera-
ment permanent fremătând. Este o lume clo-
cotitoare, zămislită din plămada paradoxală 
şi versatilă a vieţii. 

  Sunt aproape trei decenii, de când artista 
Mariana Şerban se dovedeşte o creatoare 
aparte în zona experimentului grafic, în îm-
binarea tehnicilor lui, în ştiinţa transmiterii 
mesajului vizual (şi în ilustraţie de carte) şi 
a expresivităţii semnului grafic. 

  Una din tehnicile preferate este cologra-
fia- procedeu derivat din colaj. Predispoziţia 
pentru o astfel de tehnică e determinată de 
faptul că permite obţinerea unei infinite 
variaţiuni de efecte. Bine stăpânită, această 
tehnică devine docilă şi surprinzatoare în fi-
nal. Bucăţi de pânză lipite, frunze, aracet şi 
multe suprafeţe texturate, devin bază pentru 
a fi impregnată de culoare. Alternanţa gol-
plin tradusă în intensitatea şi gradarea cu-
lorii, amprentele de material, contururile ne-
regulate, forma difuză, linia sinuoasă fac din 
fiecare suprafaţă o lucrare unică, irepetabilă. 
Par întâmplări şi totuşi magicianul deţine 
controlul!

  Fie tuş, acvaforte, linogravură sau ac 
rece, linia urmează piruetele extrem de con-
cetrate ale unei reţele de imagini recogno-
scibile. Nu evadează în fantastic ci rămâne 
în zona concretului la fel de apetisant ca 
simbolistică. Urzeala liniilor este întrecută 
doar de broderia extrem de rafinată şi 

preţioasă a gândului cu toată încărcătura ei 
lirică.

  Dintr-o astfel de pregatire şi cu un 
exerciţiu îndelungat în multitudinea domeni-
ilor graficii, exprimarea în faţa şevaletului, 
scufundarea în alchimia de paste colorate, 
vine ca o completare a personalităţii sale cu 
largă disponibilitate. În acelaşi timp, ges-
tica ductului se poate percepe ca un act de 
eliberare interioară, încărcat cu prospeţimea 
spontaneităţii. Ea însăşi se defineşte drept 
„grafician care lucrează-n culoare”.

  Pictează cu mare poftă şi uşurinţă, fără 
inhibiţii, dezinvolt dar nu facil, fără con-
strângerea unor reţete sau a tendinţelor 
de moment. Forma încercă să tempereze 
culoarea explozivă. Această vervă a cu-
lorilor grăieşte de peste timpuri, din lumea 
catrinţelor, a păretarelor sau a covoarelor 
imbibate de tradiţii cu miros de sulfină. 
Resimţind nevoia tactilului, artista invocă 
ţesătura ştergarelor facute de mâna bla-
jinelor bunici.  

  La nivel de mesaj, artista Mariana 
Şerban lucrează pe două planuri: cel de 
suprafaţă, uşor lizibil, accesibil oricărui tip 
de sensibilitate şi unul voit voalat, cu tâlc, 
care ţine de eul interior, de propriile trăiri. 
E un joc al vizibilului cu nepătrunsul. Mai 
apoi, mesajul- imagine se împleteşte cu 
cel cărturăresc. Inserţiile de scriitură sunt 
tot ecouri grafice, dincolo de încărcătura 
semantică. Anghel Dumbrăveanu (cu al său 
mit al perechii ideale evocat de artistă) sau 
Nichita Stănescu ar fi recunoscători pentru 
tălmăcirea iconico- coloristică, pe care ar-
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“Sărbătoare de neuitat”
de Cora FODOR

tista o acordă substanţei poetice. 
  Ca un laitmotiv, apar anumite simboluri 

care întotdeauna se concentrează spre o 
anumită atitudine sau stare: inima pulsa-
torie, soarele stenic, pasărea în cântec sau 
floarea retrezirii la viaţă- amintind doar 
câteva dintre ele. O altă particularitate care 
dă căldură pânzelor este excluderea non-
figurativului şi exprimarea în sfera umanu-
lui. Personajele sale poartă în permanenţă 
încărcătura unei dispoziţii sufleteşti gata de 
a fi împărtăşită privitorului. 

  Mariana Şerban este un profesionist al 
imaginii, care resimte in subsidiar rigorile 
compoziţionale, însă rama nu e considerată 
un obiect limitativ ci estetic. Astfel, lucra-
rea se continuă cu nonşalanţă pe cadru in-
vadând spaţiul în care este plasată.

  Lucrările semnate Mariana Şerban sunt 
un cânt adus culorii care triumfă în animaţia 
formelor vibrând pânza. Parafrazându-l pe 
Hemingway, aceste pânze ţi le vei aminti 
mereu, pentru că sunt o sărbătoare de 
neuitat!

www.apdolider.rowww.realitatea.net www.reea.net

Să visăm, să ne închipuim o lume a noastră exact aşa cum o dorim şi o 
visăm…Ar fi o lume ideală, ceva la care fiecare dintre noi s-a gândit la un 
moment dat. Acest lucru s-a întâmplat deja, căci grupul oniric s-a ocupat deja 
de acest aspect.

Având un program estetic coerent, grupul oniric s-a constituit în 1964 în 
jurul nucleului format din Dumitru Ţepeneag şi Leonid Dimov, scriitori care, 
frecventând cenaclul Luceafărul, prezidat în acel moment de Eugen Barbu, 
i-au putut cunoaşte mai întâi pe Virgil Mazilescu, Vintilă Ivănceanu şi Iulian 
Neacşu, cărora li se vor alătura ulterior şi Daniel Turcea, Florin Gabrea, Emil 
Brumaru, Sorin Titel, Virgil Tănase ş.a. După ce Eugen Barbu e înlocuit la 
conducerea cenaclului de ex-avangardistul Miron Radu Paraschivescu, aces-
ta obţine acceptul editării unui supliment de versuri şi proză al revistei craio-
vene  pe care vrea să-l transforme într-o nouă revistă de avangardă care să-i 
unească pe vechii şi pe noii onirici. În 1966 vor publica aici Vintilă Ivănceanu, 
Dumitru Ţepeneag, Leonid Dimov şi Virgil Mazilescu. Revista este interzisă 
rapid. Din 1968, centrul atenţiei oniricilor se mută spre revista Luceafărul, 
unde, pe lângă scriitorii sus menţionaţi, vor mai publica Emil Brumaru, Flo-
rin Gabrea, Sorin Titel, Daniel Turcea ş.a., iar Dumitru Ţepeneag şi Leonid 
Dimov îşi vor preciza şi poziţia teoretică.

Cu vagi rădăcini în literatura onirică universală, în special în zona roman-
tismului german, considerat de alţi critici un curent înrudit cu suprarealismul, 
dar şi destul de apropiat de noul roman francez, grupul a fost repede interzis 
de cenzură. Dumitru Ţepeneag a fost silit să se exileze la Paris. Au rămas 
foarte multe texte teoretice, adunate în volum recent de Corin Braga, un con-
tinuator al esteticii onirismului, care se prelungeşte până în post-modernism 
prin operele lui Mircea Cărtărescu. Au rămas de la onirici volumele Lungul 
drum al prizonierului, romanul parabolă kafkiană al lui Sorin Titel, povesti-
rile lui Dumitru Ţepeneag, precum şi primele sale romane Zadarnică e arta 
fugii, Nunţile necesare, sau Cartea de vise şi practic toate poemele lui Leonid 
Dimov. Nu trebuie uitată nici proza lui Vintilă Ivănceanu, Florin Gabrea şi 
Virgil Tănase.

În căutarea unei definiţii a onirismului, D. Ţepeneag afirmă „Ce înseamnă 
în definitiv literatura onirică? Fireşte, etimologic, e limpede: oneiros 
înseamnă vis. E limpede dar insuficient. […] Propun două categorii înveci-
nate, în funcţie de care să fie stabilită sfera noţiunii de oniric. Şi anume: 
literatura fantastică şi poezia suprarealistă. În perspectiva istoriei literare, li-
teratura onirică va putea fi considerată o încercare de sinteză între fantasticul 
tradiţional, de tip romantic, şi suprarealism.” Ţepeneag mai afirmă că după 
părerea lui, visul nu este o sursă şi nici obiect de studiu, ci dimpotrivă, visul 
este un criteriu. El nu doreşte să povestească un vis, ci să construiască o 
realitate analogă visului.

S-ar putea ca onirismul să reprezinte o fugă de real, o 
dorinţă de mai bine, materializată într-un vis care ne apare 
tuturor la un moment dat. Literatura de specialitate, cea 
despre onirism este un început pentru noi, este un mij-
loc de evadare care ne mijloceşte incursiunea în tainele 
subconştientului nostru. Să visăm deci la mai bine, la mai 
frumos!!! Visul devine avatarul nostru într-o lume plină de 
reguli neînţelese în totalitate şi ignorate în cea mai mare 
parte a timpului chiar e către aceia care ar trebui să li se 
supună.

Onirismul - un vis aievea
de Romelia POPP

www.gascop.ro

Apărută la cinci ani după moartea autorului, 
Viaţa unui om singur (Ed. Polirom, Iaşi, 2010) e o 
carte cu totul reprezentativă pentru criticul literar, 
pentru teoreticianul şi pentru omul Adrian Marino. Îi 
regăsim în paginile cărţii pe fiecare dintre aceştia; 
regăsim profilul auster şi tenace al omului de idei, cu 
intransigenţa sa pe alocuri donquijotescă, cu limpezi-
mea şi rigoarea percepţiei lumii şi literaturii, regăsim 
instinctul său polemic şi detaşarea de cabalele vul-
gatei literare. Regăsim de asemenea, în aceste pag-
ini, fie explicit, fie subtextual, şi ideea de demnitate a 
scrisului, într-un demers în care amintirile, reflecţiile 
despre literatură, portretele contemporanilor şi ava-
tarurile propriei vieţi comprimate în epura expresiei 
confesive conturează, cum s-a mai spus, o adevărată 
hermeneutică a ideii de biografie. Refuzând, în 
aceste pagini memorialistice, detaliul anecdotic culti-
vat în sine, pentru pasta sa pitorească, Adrian Marino 
cultivă genul autobiografiei „culturale şi ideologice”, 
al autobiografiei interesate mai curând de propria 
evoluţie spirituală, de conturul ideologic al unui des-
tin existenţial şi cultural supus adesea unor încercări 
insurmontabile. Memoriile lui Adrian Marino au o 
valoare documentară inconturnabilă. Ele reprezintă 
documentul autobiografic al unui destin intelectual de 
excepţie, care şi-a resimţit cu acuitate propria condiţie 
ca fiind cea a unui marginal, care a perceput întot-
deauna fără complezenţă tarele societăţii şi ale cul-
turii româneşti din perioada postbelică. În Preambul, 
Adrian Marino exprimă cu limpezime intenţiile cărţii 
sale, considerând că aceasta îşi propune să se con-
stituie într-un „examen riguros de conştiinţă al unui 
intelectual român, cu toate ideile, reveriile, iluziile, re-
voltele, decepţiile şi... prostiile sale. Mă interesează 
doar o evoluţie intelectuală şi ideologică, formaţia sa 
progresivă, adesea dificilă.

Evocată cît mai autentic, introspectiv, esenţial şi 
semnificativ posibil“. De aceea, „«procesul» vieţii mele 
este [...] şi procesul culturii şi civilizaţiei române, între 
anii 1920 şi 2000, repere nu chiar convenţionale“.

Expunerea episoadelor propriei biografii pre-
supune, pentru memorialist, nu doar o selecţie şi o 
ierarhizare a faptelor, evenimentelor şi gesturilor 

ce i-au marcat devenirea spirituală, ci şi interpre-
tarea lor, analiza atentă a resorturilor psihologice, a 
cauzelor şi a efectelor aferente, într-un demers lucid, 
raţionalizant, dar şi, adesea, polemic. Capitolele de 
cea mai mare densitate teoretică sunt Descoperirea 
cărţilor, Cărţile româneşti, Relaţiile externe, Adio „liter-
aturii” sau Singurătatea culturală, în care se regăsesc 
multe dintre ideile, conceptele şi interpretările din 
cărţile de hermeneutică şi comparatistică, contextu-
alizate prin inserarea lor într-o tradiţie românească şi 
europeană. 

Observaţiile lucide ale memorialistului nu au în ve-
dere doar individualul, orientându-se, dimpotrivă, în 
capitolul Altă Românie, de exemplu, spre o întreagă 
forma mentis, cu carenţele sale structurale, cu 
fascinaţia anomiei şi predispoziţia spre „aranjamente 
individuale” prin care orice legiferare sistemică este 
dinamitată. Viaţa unui om singur e o carte ce derivă 
dintr-o dualitate fundamentală a autorului ei; lucidităţii 
teoreticianului şi hermeneutului literaturii i se asociază, 
cum s-a mai spus, o sensibilitate adesea ulcerată, 
intransigentă, în relaţiile cu ceilalţi. De aici şi reacţiile 
recente ale celor vizaţi în carte, unele cu totul depla-
sate (cea a lui Mircea Dinescu, de pildă). Reticenţele 
faţă de construcţiile teoreti-ce ample sunt aspru 
sancţionate, fiind considerate „un indiciu evident de 
cultură minoră, fragmentară, publicistică, actualistă şi 
mecanic-sincronică“. De altfel, constată cu amărăciune 
memorialistul, poporul român nu posedă gestul 
„reflex” de „supravieţuire istorico-memorialistică”. 
Comunismul a însemnat, pentru Marino, „corupţie 
generalizată”, în timp ce „rezistenţa prin cultură” nu 
a fost decât o formă de alibi „al pasivităţii ideologice”. 
Memorialistul respinge şi „eroizarea, exhibiţionismul 
rezistenţei”, considerând că existenţa unui spirit liber 
într-un regim totalitar este dictată de o funciară ambi-
guitate. Autobiografie de tip ideologic, Viaţa unui om 
singur este şi un text cu valoare testamentară, scris în 
regimul autenticităţii şi al lucidităţii, în care avatarurile 
edificării de sine stau faţă în faţă cu imaginile terifi-
ante ale unui timp convulsiv. Din paginile cărţii reiese, 
cu limpezime, conturul unui mare singuratic al culturii 
româneşti.

Memorie şi adevăr
de Iulian BOLDEA
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Constantin NICUŞAN
Cariatidă

Lângă coapsa rece a cariatidei
 sânul dăruit al adolescentei
Pletele-i se revarsă în cascade
 pe faleza virilă
Adânci, apele de lumină
 ale ochiului
 unduiesc lângă geana înaltă
Peste trupul ei – orizont incert –
 se arcuieşte felina nopţii

Teatrum mundi

Conştiinţele noastre stagiuni teatrale
alfabete geometrii scenografie puzzle
câmpul regiei graniţele logosului
absurdul la puterea neantului
istoria ca mit viaţa ca mască
memoria ca un joc de şah
destinul ca şansă şi alte afişe
expuse pe arterele lumii unde se poartă
măştile libertatea onoarea donquijotismul ludicul
în care regula jocului
creează sisteme imperfecte
sparte mereu paradigmă dinamică
conştiinţele noastre scene ambulante pe care
cu mare succes se joacă
lupta monstrului cu îngerul

Madona de Marissianopolis

Tu mă rugai să te apăr de furia iconoclaştilor
Eu, să mă salvezi de umbra îndoielii
Roi de petale în adieri galactice s-a stârnit
Cântec izvora din reliefuri celeste, orbitoare… când
Revenind de la templu
Fiul tău mergea pe apele mărilor, neînţeles 

Tuis verbis

Marisburg – cetatea ascunsă-n legendă într-o
Insulă în oglinzi de amurg –
Hiperbolic dans de sori în
Alb orbitor sfâşiind cortina neantului eliberând apoi
Eternele zori care
Luminează smaraldul ochiului tău când
Euterpe se prelinge pe harpe  şi
Iris se înfăşoară în fiorduri

Grinduri mă cheamă în paturi moi de nisipuri
Albă lebădă mâna ta se-nveleşte în noapte
Balade stranii se nasc în
Ritmuri pulverizate legănând bărci ancorate-n pupile 
când
Iubirea ta răsare şi apune pe orizonturi acvatice
Epistole în cerneluri fluorescente desfăşoară Selenius 
Lacrima ta le citeşte culcată lângă geana mea – 
Ardem în acelaşi foc aprins pe ţărmuri de suflet.

Feeling
Cheiul portului
Mulţime
Ecranele mării
Ferestre
Ţipăt de aripă 
Terase
Vele de pescăruşi
Singurătate
Briză de suflet
Maree
Mâna din vis
Glissando
Gânduri în gerunziu
Orchestraţie
Flaut de dor
Cantabile
Iubire în miraj
Feeling

Mircea DUCA

Stampă

Cerul, se despletea în păsări,
plete lungi de cocori.
În frunze, au coborât pleoape.

O bătrâneţe ca de han
luminat până târziu
coboară în mine:
laviţi,
mese şi fum,
odăi cu pături aspre de lână
în care, parcă, mai respiră
Haşdeu, obosit.

Într-un fel, copilărie

Aici nu e voie,
e Marx!
Nici aici,
e Lenin!
Purtam versuri
cu pantaloni scurţi.

În limba română
se inventase deja
guma de mestecat.

Mă grăbesc 
să prind locul meu
în clepsidră.
Vin alţii peste noi
ca într-o pânză furată.
Istoria,
îşi are pictorii
pe care îi merită.

Cuvinte cu faţa în jos

Moartea nu e definitivă.
Şi chiar dacă nu sunt de acord
Dumnezeu trebuie să aibă şi el
o ieşire secretă,
un fel de fugă de sine însuşi,
o ultimă soluţie.

Dă-ne Doamne,
puterea şi adolescenţa
aşteptării.

Superstiţii lirice

Aerul moare nemărturisit.

Am supravieţuit
Şi ultimului mesteacăn.
În oraş ceasornicul ninsorilor
s-a stricat.

Nici o moarte nu e adevărată.

Fără titlu

Mă deosebesc de toamnă
Prin simplul fapt că
Nu mai vin la tine tânăr.

În oraş,
Singurătatea e din om în om.

Alchimie

Se colorează aerul la vorbire
şi se dispare după perdeaua
indiscreţiei.
De atâtea sepii,
oceanele-s imense manuscrise
pe care nu le citeşte nimeni.
Trec delfini în sus şi în jos
(jucării cu cheie)
trec cu fumul cuvintelor în bot,
intră prin labirintul timpanelor,
apoi ies,
încă cu putere în arc.
Nimeni nu descarcă,
dar se mimează gări,
o grindină undeva-n adânc
petrece spre groapă
potenţiala recoltă
şi tot mai subtile cerneluri
lasă glandele,
şi cele sudoripare la fel,
lasă o parte din frică.
Lacrima de sidef a scoicii
fierbe în retorte de fum.

Omul duhneşte a roată

Omul duhneşte a roată.
A golit toată rostogolirea
Din sticla priceperii primordiale,
E beat acum de fericire
Şi umblă prin lucruri
Pe şapte cărări.
Dumnezeu îl arată cu degetul,
Ascunzându-i băutura,
Dar mâine e o nouă zi
Şi Dumnezeu are treabă.

Dumnezeu vorbeşte

Dumnezeu vorbeşte
prin gura formelor
toate limbile posibile deodată.
Poliglot al desăvârşirii.
Din atâta varietate
de-nţelesuri,
un singur înţeles
e mai neînţelegător.
Noi!
(Din volumul “100-Cele mai frumoase poezii”, de 
Răzvan Ducan, Editura NICO - 2010)

Răzvan DUCAN Adrian Armand GIURGEA
Tu treci...

Cad peste mine umbrele lumii
sparte şoaptele se chinuie
să urce peste gardul grădinii
din spate
coboară liniştită ultima speranţă.
Tu, ca o adiere, vii şi treci
fără să-ţi pese măcar
fără să asculţi,
fără să priveşti...
Cocoşii cântă în dimineaţa asta
ca o deziluzie,
ca o durere se creşte soarele
din razele lunii albastre.
Tu treci prin pupila mea
ca o pasăre pe cerul senin.

Poem

Prin albia râului trec gânduri proaspete
ca şi cum peştii ar putea să vorbească
broaştele să scrie şi noaptea,
noaptea greierii să se iubească sub cerul umed.
Se-aude doar atât, melodia noastră
fredonată parcă de pietrele albe de pe
tâmple spălate de apa din albia râului.
Mama noastră e în poartă, aşteaptă
şi cineva mi-a spus să mă grăbesc,
să caut fericirea aiurea,
pentru că altfel,
altfel risc să cad fără vlagă
printre gândurile proaspete din albia râului,
iar dinţii lor,
ca nişte cuvinte înfipte în alveolele frazei,
ar putea să mă zdrobească
fără o vorbă, fără resentimente,
dar cu dragoste.
Pentru că albia râului abia mai poate.
Duce puzderia de gânduri şi neputinţe.

Imagine II

Pe cerul plin de nori 
scris cu stropi mari de ploaie,
gândul nerostit
prima femeie,
primul copac.
Roşii merele 
din mărul lui Adam
curgând pe Calea Lactee...

prin cârciumi nu mai umblu de mult

prin cârciumi nu mai umblu de mult,
pânze mari de păianjeni 
au crescut prin colţurile separeurilor
în care stăteam adineauri cu viaţa la masă
ba mai spuneam eu un poem,
ba mă bătea ea peste umăr cu un mort
de prin preajmă,
de parcă fiecare joi era o mormântare,
ne înjuram reciproc până cădeam amândoi
morţi de beţi pe sub masă
şi mă găsea dimineaţa singur
înecat în propria-mi vomă,
viaţa nu mai era acolo
ea mergea mai departe

prin cârciumi nu mai umblu de mult,
oraşul nu mă mai cunoaşte
numai după ochiul de sticlă
prin care văd viaţa în roz,
oamenii îşi dau coate arătând spre mine
mai rău decât câinii ce mă latră din nou 
mă pierd printre străzi
prin labirintul istoriei personale

prin cârciumi nu mai umblu de mult,
am rămas doar un număr 
de proces verbal
în nomenclatorul vinovaţilor
de tulburarea ordinii şi liniştii publice,
un caz patologic de somnambulism timpuriu
cu deviaţii boeme.

spovedanie 

mi-am înregistrat spovedania 
pe un reportofon 
pentru că nu am încredere în preoţi
dacă o fi să mă ierte
Dumnezeu va trebui să mă asculte
 măcar acum

salonul refuzaţilor

e-atât de rece şi de gol în salonul acesta,
al celor refuzaţi la prima strigare a vieţii...
ziua de mâine 
trece pe la geam prăfuită şi tristă, 
iar noaptea uită să mai vină, 
să ne binecuvinteze cu un coşmar. 
rugăciunea de seară pare un testament
în loc de icoane, 
stau prinse în pereţi radiografii,
ca nişte certificate de viaţă neştampilate
e-atât de rece şi de gol...

Laurenţiu BLAGA
Ploaia

Plouă!
E acea ploaie care ...
Îţi mai aduci aminte tu,
iubitul meu,
de acea ploaie
de care ne-am îndrăgostit?
Îţi mai aduci aminte cum
ploaia ne dădea săruturi calde
pe obraz şi pe buzele noastre moi?
Îţi mai aduci aminte
când soarele-şi arăta zâmbetul,
iar noi, strigam:
Vreau să fac dragoste cu ploaia!
Acum plouă.
iar eu încerc să evadez
dintre ghearele orbitoare
ale soarelui.
Vreau să ies
să mă sărut cu ploaia
şi să-mi şoptească 
că mă iubeşte.
Eu vreau …
Vreau din nou să fac dragoste cu ploaia.

E toamnă

E toamnă –
Iar lumina ochilor tăi
se stinge din ce în ce mai mult
în sufletul meu.
Nu mai eşti
acea floare de liliac
pe care o miroseam primăvara.
Nu mai eşti
acel porumbel alb
cu care mă jucam vara.
Ai plecat
şi m-ai lăsat singură
cu toate scârbele vieţii
pe care tu
reuşeai să le îndepărtezi 
de mine şi de noi.
Acum e toamnă –
Iar lumina ochilor tăi
dispare în văzduhul întunecat,
unde eu,
cu a mea privire
şi cu al meu suflet,
nu am puterea să o găsesc.

Andreea MARINESCU

Poezii prezentate de Andreea Marinescu, elevă a 
CN “AL. Papiu Ilarian”, la Concursul de creaţie 
literară şi plastică “Brâncuşiana”, ediţia a VII-a, 
organizat de Grupul Şcolar “C-tin Brâncuşi”, în 
zilele de 17 şi18 mai 2010, dedicat împlinirii a 60 
de ani de la înfiinţarea şcolii.



7mai 2010CENACLU/ FESTIVAL
Festivalurile „Lucian Blaga” 

de la Cluj Napoca şi Sebeş-Alba
Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului „Lucian Blaga” de la Cluj Napoca  
a fost extrem de scurtă. A ţinut o singură zi: 6 mai 2010! Criza, se pare, 
îşi arată colţii şi în cultură! Scurtă, dar densă: după deschiderea festivă 
la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” şi după sesiunea de 
comunicări în plen, a avut loc o interesantă dezbatere pe tema traduceri-
lor efectuate până în prezent din opera blagiană, dar şi recitalul poeţilor 
străini. Iar după amiază, la sediul Asociaţiei Scriitorilor Clujeni, s-a 
desfăşurat, în coordonarea lui Horia Bădescu şi în prezenţa doamnei Dorli 
Blaga, recitalul  poeţilor din ţară, înscrişi pe listele Festivalului – între care 
şi mureşenii Martha Izsak şi Eugeniu Nistor; acesta din urmă a prezentat 
şi ediţia anastatică a volumului Spaţiul mioritic – al lui Lucian Blaga (din 
1936) –, publicat la Editura Ardealul din Târgu-Mureş. Profesorul univer-
sitar Mircea Borcilă, criticul Irina Petraş şi poeta Doina Cetea au lansat 
apoi noile publicaţii ale Festivalului (Caietele de poezie şi Meridian Blaga 
10), iar profesorul universitar Constantin Cubleşan şi-a prezentat volumul 
de eseuri Lucian Blaga dramaturgul – carte editată tot la Editura Ardealul. 
În ambele locaţii a fost difuzată revista LitArt.

*
Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, de la Sebeş-Alba, a înregistrat 
cea de-a XXX-a ediţie. A fost o manifestare reuşită, marcată de prezenţe 
prestigioase din lumea literară, din viaţa universitară şi din diplomaţia 
românească. Din lungul şir de activităţi culturale derulate pe parcursul ce-
lor trei zile de festival (7-9 mai 2010), după deschiderea festivă la Casa 
memorială “Lucian Blaga”, din Lancrăm, remarcăm cele două sesiuni de 
comunicări ştiinţifice: “Lucian Blaga – valenţe europene ale diplomaţiei 
româneşti”, moderată de politologul George G. Potra, şi “Posteritatea 
blagiană”, moderată de lectorul univ. dr. Eugeniu Nistor (căruia i s-a de-
cernat unul dintre trofeele de excelenţă ale Festivalului). Problema tradu-
cerilor din opera lui Blaga a fost abordată şi la Sebeş-Alba, de către prof. 
univ. dr.  Diarmuid Johnson (de la Universitatea din Poznan, Polonia). 
În paralel cu Festivalul şi în interferenţe multiple cu activităţile acestuia, 
s-a desfăşurat, la Alba Iulia, cea de-a III-a ediţie a târgului de carte “Alba 
Transilvana”, la care au fost prezente cu standuri de carte peste 50 de 
edituri din ţară. Prezentă cu stand propriu, şi la această ediţie a târgului, 
Editura Ardealul a lansat, imediat după deschidere, în prezenţa organiza-
torilor (Consiliul Judeţean Alba, preşedinte – Ion Dumitrel, şi Biblioteca 
Judeţeană “Lucian Blaga” – director – Mioara Pop), dar şi a academicianu-
lui Eugen Simion (căruia i s-a decernat ulterior Marele Premiu al Festi-
valului), a poeţilor Ion Miloş şi Ion Mărgineanu, a oamenilor de cultură 
Constantin Şalapi, Gheorghe Maniu etc., ediţia anastatică a volumului 
Spaţiul mioritic, de Lucian Blaga, iar în ziua următoare cărţile Lucian Bla-
ga, dramaturgul, de Constantin Cubleşan, şi Calea Târgului, de Ion Horea. 
La tradiţionalul concurs de creaţie literară al Festivalului, avându-l etern 
secretar pe poetul Ion Mărgineanu, revista Izvoare filosofice a decernat un 
premiu pentru poezie Gabrielei Toma, din Bucureşti, iar tânăra publicaţie 
culturală mureşeană LitArt (difuzată şi la târgul de carte şi la manifestările 
Festivalului) a decernat premiul pentru poezie lui Adrian Matus, din Satu 
Mare.                                                                                           (Reporter)

MIERCURI, 19 MAI,  între orele 
17 – 19,00 la Casa de Cultură „Mi-
hai Eminescu”: primirea şi cazarea 
oaspeţilor

JOI, 20 MAI, Ora 10,00, în Aula 
Magna a Universităţii „Petru Maior”:

Cuvânt de deschidere din partea or-
ganizatorilor:
Prof. univ. dr. IULIAN  BOLDEA 
– Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Li-
tere
Lector univ. dr. EUGENIU  NISTOR 
– Directorul-fondator al Festivalului

Alocuţiuni ale invitaţilor de onoare 
şi oficialităţilor:
Prof. univ. dr. LIVIU MARIAN – 
Rectorul Universităţii „Petru Maior”
MARIUS PAŞCAN – Prefectul 
Judeţului Mureş
Dr. DORIN FLOREA – Primarul 
Municipiului Târgu Mureş.
Prof. univ. dr. TEODOR VIDAM – 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Comunicări în plen:
Acad. prof. univ. dr. ALEXANDRU 
SURDU – preşedintele secţiei de filo-
sofie a Academiei  Române: Spaţiul 
mioritic şi spaţiul Bărăganului
Acad. prof. univ. dr. GHEORGHE  
VLĂDUŢESCU – Facultatea de Filo-
sofie Bucureşti: Diferenţialele divine 
ca poem al lumii
Prof. univ. dr. ALEXANDRU CIS-
TELECAN – Universitatea „Petru 
Maior”: Logosul ca lacrimarium

Ora 11,30 – Lansări de cărţi, noi 
ediţii Blaga,  exegeză blagiană şi 
alte titluri recent apărute la Editura 
Ardealul din Târgu-Mureş. 
Prezintă: Iulian Boldea,  Al. Cistele-
can, Constantin Cubleşan,  Eugeniu 
Nistor.
Ora 12,30 – SESIUNEA DE 
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE: 
ACTUALITATEA  OPEREI  
BLAGIENE

Secţiunea LITERATURĂ 
(în sala  04): 

Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA 
(Moderator): Lucian Blaga – coordo-
nate metafizice ale discursului poetic
Prof. univ. dr. CONSTANTIN 
CUBLEŞAN (Cluj-Napoca): Drama-
turgia blagiană
Prof drd. GABRIEL PETRIC 
(Orăştie): Lucian Blaga  şi  expre-
sionismul bine temperat
Prof drd. AURORA STĂNESCU 

(Inspector şcolar de lb. română, ISJ 
Mureş):  Metafora tăcerii în lirica lui 
Lucian Blaga
Asistent univ. drd. DUMITRU-MIR-
CEA BUDA (Universitatea „Petru 
Maior”): Lucian Blaga în arhivele 
Securităţii
Prof. drd. HRISTINA POPA (Târgu-
Mureş): „Hronicul şi cântecul vârstelor”, 
retrospecţiune în biografia blagiană                                                           
Şef de lucrări dr. MARIA 
DORINA PAŞCA (Univ. de 
Medicină, Târgu-Mureş):                                                                                                
Apa, ca semn al identităţii cognitive 
în poezia blagiană
Preot  prof. drd. AUREL  HANCU 
(Târnăveni):  Lucian Blaga – Ioan 
Alexandru: similitudini biobibliogra-
fice                   
Prof. BOGDAN  RAŢIU (Liceul Teo-
retic „Bolyai Farkas”, Târgu-Mureş):                                                                                                
Metafora blagiană în discursul liric 
postum...

Secţiunea FILOSOFIE 
(în sala R 06): 

Prof. univ. dr. TEODOR VIDAM 
(Moderator):Complementaritatea 
dintre filosofia lui Lucian Blaga şi 
cea a lui Eugeniu Sperantia
Cercet.  Ştiinţific I. dr. IONUŢ ISAC 
(Instit. de istorie „G. Bariţiu”, Cluj-
Napoca): Despre modernitatea filo-
sofiei blagiene
Prof. drd. C -TIN  NICUŞAN (Gim-
naziul „N. Bălcescu” Târgu-Mureş): 
Opinii privind actualitatea operei 
filosofice blagiene
Bibliotecar drd. MARIAN  NENCESCU 
(Biblioteca  Metropolitană Bucureşti): 
Lucian Blaga interpretat de V. 
Băncilă şi C. Fântâneru
Drd. MIRCEA  ŞOMLEA (Cluj 
Napoca): Lucian Blaga şi Eugeniu 
Sperantia

Secţiunea COMUNICĂRI  PLURI-
DISCIPLINARE (în Aula Magna):

Lector univ. dr. EUGENIU NISTOR 
(Moderator): Preocupări curente 
pentru biografia lui Lucian Blaga
Prof. MIOARA  POP (Director al 
Bibliotecii  Jud. „Lucian Blaga”, 
Alba Iulia): Câteva repere privind 
bibliografia blagiană
Prof. CONSTANTIN  ŞALAPI (Di-
rector al Centr. Cultural „L. Blaga”, 
Sebeş): „Zări şi etape” ale Festiva-
lului Blaga de la Sebeş-Alba
GHEORGHE  MANIU (preşedinte 
al Fundaţiei Culturale „L. Blaga”, 
Sebeş): Cum s-a înfiinţat Festivalul 

Blaga de la Sebeş-Alba?
Scriitorul  ION  MĂRGINEANU 
(Alba Iulia): Poetul „mirabilei 
sămânţe”
Scriitorul LAZĂR LĂDARIU 
(Preşedinte al Despărtământului 
ASTRA Mureş): „Lucian Blaga e 
mut ca o lebădă...”
Dr. MIHAI ARDELEANU (Târgu-
Mureş): Ereditate şi construcţie 
biografică 
Dr. DOREL  MARC (Muzeograf la  
Muzeul judeţean Mureş): Henri H. 
Sthal şi disputele teoretice privind 
viziunea etnografică a lui Lucian 
Blaga
Prof. dr. NICOLAE  VICTOR  FOLA 
(Liceul de chimie Târnăveni): As-
pecte privind existenţa şi evoluţia 
istorică în scrierile lui L. Blaga
Prof. GHEORGHE  MOLDOVAN 
(Directorul  Bibliotecii Municipale 
Târnăveni): Lucian Blaga – bibliote-
car şi cercetător

Ora 14,30 – „Pod peste Mureş”:
Recital de versuri în lectura poeţilor, 
membri şi colaboratori ai U.S.R- 
Filiala Mureş: ILEANA SANDU, 
consilier cultural – Primăria Târgu-
Mureş (Moderator),  ANA MARIA 
CRIŞAN, LAURENŢIU BLAGA, 
IOAN GĂBUDEAN,  ZENO 
GHIŢULESCU, ADIAN ARMAND 
GIURGEA, LAZĂR LĂDARIU, 
KOCSIS FRANCISKO,  GEORGE 
L. NIMIGEANU, GHEORGHE 
PĂCURAR,  CORNELIA TOŞA 
(listă deschisă).
Ora 15,00 – în Aula Magna
Decernarea diplomelor de excelenţă 
şi a diplomelor jubiliare ale Festiva-
lului

VINERI, 21 MAI:
Ora 10,00 – Popasuri culturale în 
ţinuturile Mureşului de Sus.
Ora 17,00 - la Biblioteca Municipală 
Târnăveni: Continuă seria dezbateri-
lor pe marginea operei blagiene.
Moderator: Prof.  GHEORGHE  
MOLDOVAN – directorul Bibliotecii

SÂMBĂTĂ, 21 MAI, ORA 10,00, la 
sediul Ed. Ardealul: Miniexpoziţie 
de ediţii Blaga, de reviste şi cărţi de 
exegeză blagiană.
Dezbatere pe tema bibliografiei 
blagiene.

Închiderea celei de-a X-a ediţii a Fes-
tivalului  Naţional „Lucian Blaga”.

Programul Festivalului  Naţional „LUCIAN  
BLAGA”, ediţia a X-a, JUBILIARĂ

cădere

călător prin ceaţă,
iubitor de viaţă,
ca un fir de aţă
rupt.

mă uitam la soare
opărit în răcoare
otrăvit de licoare
cad.

cădere II

nu credeam
că voi ajunge
despuiat complet
în faţa unui zid.

zâmbea frumos,
vorbea cu mine,
iar eu tăceam...
uimit.

Cătălin HEGHEŞ

Adrian BOTEZ

Eu şi neamul meu

...de fapt – eu nu sunt niciodată doar
eu – ci sunt toate
neamurile mele – din veac şi
până azi: aşa că
atunci când mă iţesc eu
Neamul - pe la cusăturile 
istoriei – trebuie
toate satanele să cadă 
trăsnite – în
pulbere – şi sub
pulbere să se ascundă – să se
fofileze cât mai
pe tăcute – să nu care cumva focul 
năpraznic al pumnului 
meu – să se ia după
ele – pe sub pământ – şi
să le sece – dintr-o singură
sugrumătură – până şi izvorul lor
puturos

Mara

Te-aştept iubito, vreau să vii la mine,
Vreau să mă pierd în ochii tăi cei verzi
Vreau să-ţi vorbesc si vreau ca să mă crezi
Oh, cât de mult aş vrea să fiu cu tine....

Te-aştept iubito , vreau să vii curând,
Să pot să-ţi dăruiesc o dalbă floare,
Vreau să aduci în viaţa mea culoare,
Să mă declar în şoapte murmurând....

Te-aştept iubito, vreau ca să mă pierd,
În părul tău ca lanul de grâu,vara,
Atunci când bate vântuluşor,sara...
Şi eu te-aştept să vii degrab  şi fierb
De dorul tău.... o preafrumoasă MARA

Mihaela Adina BUCUR

O lume digitală

Tristeţe într-o rană deschisă,
Antibioticele generaţiei noastre
Sunt depăşite,
Reţetele succesului
Ne costă despărţiri,
Şi timpul nu ne mai răspunde
Cu aceeaşi monedă,
Cumpărăm prea mult
Şi zâmbim prea puţin,
Fotografiile nu mai ajung pe hârtie...

Dar oare amintirile unde se duc?

Ligia Ana GRINDEANU
Ilustraţie grafică: Mariana Şerban
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Dacă timpul nu-ţi lasă loc pentru 
vreme, atunci – într-o formulare 
simetrică – nici spaţiul nu-ţi lasă 
timp pentru loc!

*
Condamnarea prostiei în lumea 
satului: „- Îl vezi? A tăiat pădurea 
ca să prindă cucul!”

*
Istoricul englez Halford Mac-
kinder scria că „Omul şi nu natura 
are iniţiative.” Aici ar fi, totuşi, de 
făcut o constatare, în baza unor 
evenimente recente: .. Dar şi când 
natura răbufneşte, atunci aruncă 
toată... Islanda peste noi!

*
Şi totuşi, cât de mult ajungi să-ţi 
doreşti întunericul după ce ai fost, 
timp îndelungat, „bombardat” de 
lumină!

*
Studiile de antropologie expe-
rimentală ale lui Stalin erau marcate 
de un cinic pragmatism: „Există un 
om – există o problemă! Dispare 
omul – dispare problema!”

*
Privind lucrurile dintr-o altă pers-
pectivă, în Paradis s-a întâmplat o 
gravă eroare: Adam şi Eva au greşit 
pomul! Altfel cum să ne explicăm 
că au fost izgoniţi de-acolo cam 
pe degeaba? Gustând din fructul 
acela („oprit”) nu au realizat decât 
o cunoaştere superficială  a lumii 
exterioare şi a lor înşişi, devenind 
pudici, căci în fond omenirea, după 
ei, cu grea trudă a dobândit fiecare 
cunoştinţă!

*
Nimeni nu-i poate nega religiei 
dimensiunea metafizică, adâncă. 
Scriind în tinereţe Pietre pentru 
templul meu, Lucian Blaga nu 
se gândea însă la o construcţie 
religioasă! Şi, totuşi, filosofia lui 
are ceva din configuraţia spirituală 
a religiei: este o metafizică adâncă! 
Iar acolo, de sub cupolele ace-
lui templu ciudat, ne priveghează 
însuşi Marele Anonim!

*
O lozincă socialistă transformată 
în mesaj negativ de către capitalis-
mul nostru original: “Cine-i harnic 
şi munceşte, / ori e prost, ori nu 
gândeşte!”

*
Vrei să crezi în binele omenesc, în 
bunătate şi omenie şi, într-un târ-
ziu, observi că viaţa este plină de 
prădători, iar tu – o victimă naivă, o 
pradă sigură a lor!

*
Când cauţi lucruri tăinuite în-
tr-o pădure, ocoleşte potecile 
bătătorite! 

*
Uite, ce fiinţă angelică este M. Şi, 
totuşi, privind-o atent, parcă tot are 
ceva de demon în ea!

*
Consolarea soţiei care are un bărbat 
călător:  „Prin oricâte continente şi 
ţinuturi enigmatice s-ar aventura, 
se întoarce mereu la mine!”

*
Din înţelepciuna populară: „Oricât 
de mult ar fi multul, nu se poate ca 
odată să nu se gate!”

Viaţă 
şi filosofie

de Eugeniu NISTOR
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Gustav te trimite la munte
www.revistatus.ro şi www.calificativ.ro organizează în perioada 18.05.2010 
– 13.06.2010 un concurs dedicat copiiilor ce iubesc poveştile animate. 

Copiii pot câştiga:
Premiul I

Un weekend la munte împreună cu familia oferit de 
www.pensiuneaPALOMA.ro

Premiul II
Un tricou şi o minge originale Joma oferite de www.esport.ro

Premiul III
O minge originală Joma oferită de www.esport.ro

Pentru a intra în cursa pentru aceste premii, copiii trebuie să răspundă 
corect la întrebarea:

Pe cine ajută motanul Gustav în episodul I din Aventurile lui 
Gustav?

Răspunsul corect la aceasta întrebare, copiii îl pot afla urmarind cu 
atenţie episodul I al animaţiei Aventurile lui Gustav 

(http://www.revistatus.ro/povesti/poveste-animata-aventurile-lui-gustav-i.html )
de pe site-ul www.revistatus.ro.
Dupa ce au aflat răspunsul corect, copiii trebuie să-l înscrie pe site-ul 
www.calificativ.ro. După înscriere copiii participă la tragerea la sorţi ce va 
avea loc în data de 14.06.2010. 
Atenţie! Concursul se adresează copiilor cu vârsta maximă de 14 ani.
Le uram succes tuturor copiilor care vor participa la concurs.
Adresa de contact: Revista Tus, Piaţa Republicii nr. 41, Tîrgu-Mureş, 
judeţul Mureş, cod poştal: 540110, telefon: 0265-264.856, e-mail: 
redactia@revistatus.ro, www.revistatus.ro

Neagu Djuvara (n. 18 august 1916), fiul Tincăi Grădişteanu şi al lui Mar-
cel Djuvara, nu a ales întâmplător subiectul cărţii sale: este ultimul descen-
dent, pe linie maternă, al unui neam boieresc 
important care a dat ţării membri în elita politică 
cu ajutorul căreia domnii pământeni au domnit în 
Ţara Românească, iar pe linie paternă, al unui alt 
neam de boieri, aromâni la origine, stabiliţi în prin-
cipate la sfârşitul veacu- lui al XVIII-lea, care 
a dat şi el ţării politicieni, diplomaţi, medici, 
profesori universitari. O demonstraţie în răspăr 
cu imaginea cultivată de regimul nivelator din 
ultimii 50 de ani, care a negat vehement rolul 
aristocraţiei în compl- exa structură socială, 
politică şi culturală a principatelor române.

Ce au fost „boierii mari“ în Ţara Românească? Saga Grădiştenilor este o 
cercetare asupra unei familii boiereşti şi, în fapt, un volum ce priveşte istoria 
instituţiilor politice româneşti premoderne.

Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? 
Saga Grădiştenilor

Autor: NEAGU DJUVARA
Editura: HUMANITAS, 2010

Calea Târgului
Autor: ION HOREA

Editura: ARDEALUL, 2010
Poezia lui fulgeră spre noi semnale, 
împrăştiate pe întreg cuprinsul cărţii, ale 
unei substanţe şi valori care ni-l arată ca 
pe un mare poet al limbii române.
Ion Horea are avantajul că simte şi trăieşte 
universul tradiţiei ca pe unul propriu, 
zilnic şi comun. (Mircea Tomuş)

Lucian Blaga
Dramaturgul

Autor: CONSTANTIN CUBLEŞAN
Editura: ARDEALUL, 2010

Acum însă, trebuie acceptată 
această flagrantă evidenţă: din 1945 
când a elaborat piesa Anton Pann, 
Lucian Blaga n-a mai scris teatru. În-
trebarea ce se pune imediat, ca de la 
sine, este aceasta: de ce?

Iată că Radu Bălaş se prezintă acum, în mod 
surprinzător am putea spune, cu un volum de 
versuri – Nu te uita înăuntru! (Editura Ardealul 
– 2009). E adevărat că autorul a mai cochetat cu 
poezia însă modul oarecum inconsistent, indecis 
în care s-a preocupat de acest aspect al exprimării 
nu lăsa să se întrevadă o substanţializare a genu-
lui. Apariţia volumului de faţă demonteză însă 
această aparenţă, ne pune în faţa unei serioase 
opţiuni lirice, căreia trebuie să-i acordăm toată în-
crederea. Iniţial, Bălaş apare pe piaţa cărţii cu o 
lucrare documentară, scrisă în colaborare cu Kocsis 
Francisko – 370 de zile de teroare -  o carte des-
pre deportarea evreilor din judeţul Mureş, foarte 
necesară şi foarte bine primită nu numai de comu-
nitatea evreiască, ci şi de opinia publică în general. 
Tot în contul autorului reţinem o carte de proză 
umoristică (Jurnal de gardian), gen pentru care 
Bălaş are o deosebită apetenţă. 

Structurată în două secvenţe – „Despre femei, 
despre bărbaţi” şi „Despre ei, despre noi” – recenta 
carte ne propune de fapt două universuri tematice 
majore, cel al dragostei şi cel al ipostazelor co-
tidiene, cu întâmplările zilnice aferente, înregis-
trate selectiv din viaţa oraşului, cu participare 
la eveniment sau prin observare detaşată. Prima 
parte a cărţii e parcă mai seducătoare, atât prin 
generozitatea temei, cât şi prin fluenţa năvalnică a 
textului. Trebuie, totuşi, reţinute aici o mare forţă 
de sugestie, de învăluire, şi predispoziţia pentru 
construcţii metaforizante, precum în „Autodra-
goste”, o poemă în ritm andantino, respirată în 
cheie ludică. „E un peisaj ce-ţi taie răsuflarea pân’ 
la rădăcină,/ E singurul peisaj frumos de defrişat./ 
Conduc, sunt calm şi cred că-s o maşină,/ E cald, 
comut pe aer condiţionat./ Mai iau o curbă-n ac de 
păr, dar simt/  Vertijul dintre noi şi pat./ „Cedează 
trecerea” mi-arăţi tu dinspre rift, / Văd semnul şi 
mă pun pe-accelerat!/  Sunt ud. „Atenţie – pericol 
de alunecare!”/ Văd semnul şi mă pun pe-alune-
cat!/ Holbez ochi de pisică, bălăngăne în zare/ 
Două denivelări. Le iau pieptiş, deliberat. Transpir 
senzaţii dure şi îmblânzesc hormonii,/ Fluidele ni 
s-au amestecat,/ Testosteronul ia uşor la palme fe-
romonii,/ Se rupe ambreajul? N-a clacat!/ Mă dau 
în spate şi bag într-a doua,/ Vai, ţi-am intrat pe sen-
sul unicat!/ E clar şi limpede ca roua:/ Nu m-am 

sfârşit, doar am cedat!/ Cât timp tu eşti în sensuri 
giratorii,/ Eu mă întreb pervers şi apăsat:/ De ce 
printre atâtea traiectorii/ N-am o autostradă? Ce 
păcat!/ Dar ştiu că tu mi-ai neutraliza adrenalina,/ 
Cu orice drum de-al tău neasfaltat,/ Mi-ai da artera 
femurală, chiar şi splina./ Şi-ţi mulţumesc. Ca un 
bărbat ...”

În aceeaşi notă se înscriu cam toate poemele 
acestei secţiuni, iubita e aproximată la nivel carnal, 
nu neapărat ca fiinţă parteneră, cu care dezvolţi o 
relaţiei complexă, bazată pe o reprocitate intimă 
din care derivă profunzimi spirituale şi satisfacţii 
carnale, ci ca fiinţă generatoare de senzaţii, luate 
adesea în răspăr. Bărbatul, în cazul de faţă autorul, 
căci descrierea erotică implică participarea efectivă 
la act,  „porneşte încet către bazinu - încins/ să-şi 
scalde acolo toată nebunia/ şi nu se dă nicicum în-
vins/ chiar de ţâşneşte-năuntru armonia.” 

A doua secvenţă a cărţii cuprinde o paletă 
mai largă de abordări, subsumate temei cotidiene; 
regăsim aici subiecte de factură socială, politică, 
erotică, biologică şi chiar metafizică. Sigur că re-
gistrul exprimativ e marcat şi acum de acea expri-
mare când ironică, când jucăuşă, când profundă, 
când gravă, dar nu atât de gravă încât să prindă 
profunzimi elegiace. 

Un „manifest antipolitic” ne pune în faţa 
unei expresii ce glisează în preajma licenţiosului; 
s-ar putea spune, a vulgarului, numai că autorul 
salvează această impresie prin prevalenţa tonului 
revoltat, aşa încât avem în faţă chiar un manifest, e 
adevărat mai fără perdea, dar reflexiile sale morale 
atenuează o eventuală sancţiune calitativă. „Tu dai 
impresia că-ţi pasă de noi,/ Şpaga legală ţi-acoperă 
hoţia,/ Curve te-aşteaptă-n aşternuturi moi,/ Pen-
tru un vot ţi-ai amaneta şi soţia./ Ne râzi în nas, 
pentru că aşa îţi vine,/ Oferi ceea ce nimeni nu-ţi 
cere,/ De aceea eu şi alţii ca mine/ Te băgăm în 
mă-ta. Cu plăcere.”

Radu Bălaş nu-şi propune să acceseze un 
culoar formal neapărat efigiar, el glisează pe for-
matul liric clasic, cu rare evadări în versul liber, 
miza lui se află în asociere, de multe ori inedită, 
compusă din vocabule când mărginaşe, când neo-
logice, le-am putea numi în ansamblu curajoase, 
dar mai ales pe configuraţia întregului, dedus 
parcă dintr-o ars poetica argheziană. Sigur că po-

etul excelează, dincolo de atributele enunţate mai 
sus, printr-o tehnicitate de cea mai bună factură. 
Sunt unele poeme în care te surprinde plăcut, 
bunăoară, anaforizarea resemnificată, precum în 
poemul Îngerul păzitor: „Înger măiastru cu zbor 
de morfină,/ În ger îţi înmoi pielea fină,/ Încerc cu 
un cui să-ţi mângâi argintul,/ În cerc să-ţi torn tot 
absintul./ Închin pentru tine o cruce albă./ În chin 
mi se zbat fulgii de salbă,/ Încheie durerea ta cu al 
tău har,/ În cheie de cifru, în cheie de zar./ Încap 
între noi o grămadă de ceţuri,/ În cap porţi coroană 
de gheţuri,/ Încetate vor fi orice diferenţe,/ În ce-
tate de faci reverenţe./ Încânt al tău ochi cu aceste 
versuri,/ În cânt, în rime, în versuri,/ Întreabă ce 
vrei sau respiră-mi la flaut,/ În treabă mă aflu, o 
să te caut.”

Radu Bălaş este un condeier singular, care 
a găsit o formulă de exprimare după chipul şi 
asemănarea sa; e vorba aici de un autor rebel, 
în sensul bun al cuvântului; dacă nu de factură 
avangardistă, cel puţin răzvrătită împotriva scrii-
turii comune, a scriiturii care se poate raporta, 
care descinde din mari câmpuri textuale. Auto-
rul e în poezie ca în viaţă, adică om al deciziilor 
surprinzătoare, ce presupun curaj şi risc, dar ştie 
să-şi evalueze corect şansele, să exploateze con-
juncturile ce-i stau la îndemână. Condeieristica 
lui e extrasă dintr-o jurnalistică nonconformistă, 
pliată pe o stare de graţie explozivă, din care 
rezultă mereu o formulă ce se aşează pe graniţa 
dintre liric şi excentric. De formaţie jurnalist, cu 
câteva evadări în domenii de-a dreptul opuse, 
Bălaş are o experienţă de viaţă ce include şi un 
pasaj newyorkez, coroborat din munci periferice, 
jurnalistică la cel mai înalt nivel şi aventură. 
Reîntors în ţară, face din nou salturi profesionale 
neobişnuite, exploatează cu abilitate oferta socială 
şi începe să scrie serios literatură, dar scrie parcă 
după o oglindă a vieţii sale. 

Cartea lui Bălaş ne propune o lectură 
seducătoare, reconfortantă, diferită. Într-o vreme 
când poezia e, îndeobşte, căznită, când lectura se 
face cu efort, ca o datorie parcă, o oază de verb în 
care îţi potoleşti setea de lectură, care te îmbată 
de plăcere după călătoria zilnică prin deşertul coti-
dian ne propune Bălaş cu această nouă carte. 

(Ioan Suciu MOIŞA)

Reflexe frobeniene
Viaţa cărţilor

(Continuare din pagina 1)


