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Dan CULCER
Din decembrie 1989, cînd am
văzut elicopterul alb ducându-i
pe Nicolae Ceauşescu şi pe Elena
Ceauşescu spre locul viitoarei lor
execuţii, crimă machiată în proces, şi până acum, nu încetez să
mă mir de puţinătatea ideilor noi
pe tărâmul dezbateriilor privind
viitorul României (dezbateri puţine şi ele) ca şi cum tot ce ne mai
rămâne să facem este să copiem,
ascultători cum părem a fi şi imitatori de talent cum se zice că suntem,
modelele verificate ale organizării
sociale ideale, de data asta modelul aflându-se nu la Est ci la Vest.
Această pernicioasă ascultare şi
castratoare atitudine de umilinţă,
de imitaţie stupidă, mi se pare una
din cele mai teribile încercări prin
care trece naţiunea română. E clar
deci că eu cred că o naţiune română
există şi nu mi-e ruşine să declar
că îi aparţin. Trăiesc în Franţa şi
evident, asta mă expune la cunos-

cuta replică despre mâncătorii de
salam cu soia. Plecat în 1987, am
avut privilegiul să gust acest faimos produs al industriei noastre
alimentare. Care salam ar putea
să devină foarte prizat în viitor de
către cei ce vor voi să slăbească
după ce s-au îmbuibat cu produsele
atât de dietetice ale firmelor de tip
fast-food.
De când reconstruim societatea românească după modelul de
la Soare Apune, ştim că el este
cel mai bun în lipsă altuia mai
bun. Eu nu cred în sfârşitul Istoriei şi încerc să fac loc în lumea
noastră acelor idei care, născute
din propria noastră experienţă,
corespunzătoare dorinţelor noastre şi adecvate putinţelor noastre să ne aducă puţină fericire,
să ne reducă amărăciunea şi să
ne permită să înţelegem că pe
pământul României, pe care nu
vrem să-l cedăm nimănui, noi şi
urmaşii noştri avem dreptul să
visăm, să trăim şi să murim cinstiţi
şi fericiţi.
E prea mult să cerem asta viselor noastre şi celor care afirmă că
ne vor binele şi că ne reprezintă?
Vă rog să visăm împreună. Se
mai poate?

Reflexia lumii în fereastră

„Fereastra”- lemn, 55 x 55 x 8 cm

Temă pentru casa noastră

Artistul plastic al lunii iunie, Gheorghe Mureşan, sau

Viaţa cărţilor

Poezie şi filosofie

de Eugeniu NISTOR

Meditaţiile sobre, echilibrate, limpezi şi coerente, cuprinse în
versuri (uneori) ample, în care pot fi uşor identificate unele picături
de nostalgie masculină, subtil strecurate, conturează profilul distinct al unui poet matur încă de la prima
sa carte. Căci Uncia de vise (Editura
Ardealul, 2010), volumul de debut al
lui Marius Paşcan, strânge între copertele lui producţia lirică a autorului de
peste două decenii. Aşadar, sub aspectul
„dospirii” textului, avem, în cazul acestui volum, o selecţie extrem de severă,
ceea ce presupune că poetul are simţ
autocritic şi că ştie care îi sunt poemele
stârnitoare de rezonanţe la cititori.
(Articolul complet în pagina 7)

De obârşie clujean, împământenit la Târgu-Mureş ca dascăl de istoria artei şi sculptură, artistul
Gheorghe Mureşan se prezintă la aproape 4 decenii de la absolvirea Institutului de Arte Plastice „Ion
Andreescu” din urbea natală, cu o identitate stilistică şi cu un profil artistic bine conturate, profund
aparţinător timpului său. Creaţia prolifică şi participările expoziţionale frecvente în diverse centre
de interes cultural, fac din artistul Gheorghe Mureşan un personaj bine ancorat în breasla căreia i
se revendică. Din anul 2006 păstoreşte în calitate de preşedinte, Uniunea Ariştilor Plastici din TârguMureş cu implicarea caracteristică unui bun profesionist diriguitor de proiecte. (Cora FODOR)

Primul audiobook
Pag. 2
despre Târgu-Mureş

Un autoportret spiritual

O carte de Sorina Bota

George Banu:
“Teatrul nu are decât aceste două

alternative, de a se închide într-o
mănăstire sau de a se duce
într-un bordel.”

interviul complet realizat de Laurenţiu Blaga
poate fi citit în pagina 3

de Iulian BOLDEA
Dialogurile reunite de Mircea
Muthu în Ochiul lui Osiris (Ed.
Eikon, Cluj-Napoca, 2010) sunt
exemplare pentru destinul criticului
şi teoreticianului literaturii, care îşi
dezvăluie aici preocupările dominante, obsesiile, aspiraţiile, precum
şi revelaţiile ori umilinţele scrisului.
Voinţa de „autoconstrucţie prin intermediul Cuvântului scris” se întrevede în aceste pagini în care, adesea, alături de turnura raţionalizantă
a frazei, întâlnim tremurul evocării
sau melancolia unor irizări afective.
În preambului cărţii, De ce scriu?
În ce cred?, Mircea Muthu porneşte

de la frustrările unei copilării şi
adolescenţe puse sub semnul unui
destin tragic, în care scrisul devine
mijloc de supravieţuire, refugiu
şi recul în imaginar, în faţa unei
realităţi cu contururi etice precare.
Tensiunea scrisului, mărturisită,
e incontestabilă, cum şi detenta
conceptualizantă, echilibrată mereu
de vibraţiile unei afectivităţi nu lipsite de accent liric. Recunoscânduşi fibra „transilvană”, Mircea Muthu
aderă la principiile şi formele
conceptualizării şi ale sintezei, la
„examenul morfologic al formelor
literare şi structurilor mentale”,
ce mediază între metodologiile
tradiţionale şi spiritul sistemic, dar
şi între limbajul teoretic şi „frisonul
afectiv”. Marea literatură e decriptată
ca o „filosofie ad concretum”, aptă
a fi relevată prin intermediul conceptului-imagine, printr-un demers
ce îmbină spiritul analitic şi „viziunea globală”, „construcţia elaborată”
şi orizontul poieticii, critica transformându-se astfel într-o veritabilă
„operă deschisă”, ce contribuie la
eliberarea eului de avatarurile ideilor
„condamnate la o perpetuitate iluzorie”.
(Continuarea în pagina 7)
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Actualitatea personajului literar!?
„La om, totul trebuie să fie frumos: şi faţa şi îmbrăcămintea, şi gândurile” (A.P. Cehov)

Cristina MAN
S-ar putea spune că prin intermediul caracterizării personajelor
literare, elevii îşi revizuiesc propriul
caracter, îşi dezvoltă calităţile, îşi
recunosc defectele. Cunoscând mai
multe tipuri umane, ei încearcă să semene unora, evitând, totuşi, greşelile.
Văzând lumea prin intermediul
personajelor, cunoscând calităţile
morale, pe care nu le-a întâlnit în
lumea reală, copilul îşi formează o
viziune mai amplă asupra lumii şi
psihologiei omului în general şi asupra lui însuşi. Lectura operei literare
se poate considera ca o regăsire a
propriului sine, aşa cum spunea şi
H. R. Patapievici:”Efectul simpatiei
[operei literare] nu este acela de a ne
dezvălui o lume originală şi nouăconştiinţa eroului, conştiinţa autorului-, ci de a dezlănţui în noi ceva ce
se găsea deja aici.”
O astfel de receptare idealistă a
personajului literar de către elevi,
în special adolescenţii, şi-ar dori-o
posibilă fiecare profesor de literatură,
de multe ori însă adolescentul-care
se manifestă ca un Eu ce se opune
mereu altora, e într-o continuă
frământare trăind sub semnul crizei,
al revoltei-manifestă indiferenţă,

apatie văzând caracterizarea personajului literar ca un act de invăţare
mecanic, fad.
În acest context o redimensionare metodologică ar putea retrezi
interesul elevilor pentru personajul
literar, lectura textului, dar şi caracterul pragmatic al literaturii. Spre
exemplu, în abordarea personajului
Otilia din „Enigma Otiliei” de G.
Călinescu este importantă privirea
asupra Otiliei din interiorul epocii
din care „vine”, în relaţie cu idealurile feminine contemporane, cu
viziunea asupra femeii în societate,
cu posibilităţile sale de evoluţie.
Astfel elevii descoperă o paradigmă
a feminităţii din prima jumătate a
secolului XX ajungând la concluzia
că femeia de succes, polarizantă, era
preocupată de domeniul artistic, de
muzică, de dans, de teatru şi film şi
că poate nu întâmplător Otilia este
studentă la Conservator. Mizând pe
fireasca aspiraţie spre identificare(a
adolescenţilor) se poate valorifica
experienţa elevilor, setul lor de
valori, atitudini, comportamente,
propria viziune, temperament-suprapunându-le schiţei de personaj
a Otiliei. Ca strategii didactice se
pot folosi C.V.-ul elevului paralel
cu cel al Otiliei, un set de fişe: fişa
„Bloc” sau „Zodiacul” – pentru
găsirea trăsăturilor dominante ale
personajului, fişa „Proces” – pentru identificarea părerilor celorlalte
personaje şi ale cititorilor despre
Otilia, fişa de „Valori” sau „Ruleta”,
fişa „Temperamentul”-pentru descoperirea atitudinilor luate de Otilia în
momente cruciale. Se realizează astfel un Palimsest menit să „coboare”
personajul printre contemporani, să-i
înţeleagă intenţiile, reacţiile, reali-

tatea ei. Se asistă astfel la o întâlnire
cu Otilia, „după ceva vreme”(acum)
când Otilia nu mai poartă volane,
vestimentaţia unei Otilii actuale ar
cuprinde inevitabilii blugi, un tricou
strâmt, pantofi cu toc.
Prin acest tip de contextualizare
s-ar putea crede că un astfel de joc
n-ar face decât să „de-contextualizeze” personajul, însă realul său
scop este de a atinge o dublă ţintă: a
autocunoaşterii sau autoreflecţiei şi a
cunoaşterii personajului, într-un mod
mai necanonic, dar care-i apropie pe
elevi de text, îi face să-l interogheze
şi să caute răspunsuri înlăuntrul lui.
Caracterul pragmatic al literaturii poate fi evidenţiat şi la un
nivel şcolar inferior-gimnaziul. Spre
exemplu la clasa a V-a în caracterizarea personajului Prâslea, din
basmul „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”, o strategie didactică ce
răspunde acestei intenţionalităţi e
„Căsuţa”, desenând părţile componente elevii descoperă prin corelaţie
trăsăturile personajului. Temeliei îi
corespunde trăsătura dominantă de
caracter, Acoperişul - două trăsături
ce ajută personajul să iasă din
orice încurcătură, Ferestrele – două
trăsături ce stabilesc legătura personajului cu lumea exterioară, Uşa - o
trăsătură intimă sesizabilă doar la o
cercetare mai profundă, Coşul - o
trăsătură negativă de care personajul
ar trebui să se debaraseze.
Ca profesori de literatură se cuvine să acordăm importanţa cuvenită
personajului literar deoarece, din
punct de vedere didactic, acesta
poate împrieteni cititorul cu cartea, o
poate face mai accesibilă prin apropierea de concret, de sine.

Festivalul de scurt-metraje SPS TALENT CAMP
RÂCIU 2010

www.talentcamp.ro

OPINII/EVENIMENT

În căutarea identităţii
culturale europene (II)

Constantin BOGOŞEL
Principala problemă la adresa
Uniunii Europene va veni, aşadar,
din partea identităţilor culturale, ceea
ce ar putea da naştere unor întrebări
de genul: Poate avea o perenitate o
Europă integrată economic şi politic,
dar diferenţiată interior de structuri
culturale naţionale? Pot supravieţui
diferenţele culturale sub cupola
unificării monetare, financiare şi
politice? Putem vorbi de o adevărată
cultură europeană de vreme ce ea
caută să înglobeze şi realităţile tragice
ale ţărilor aflate într-o continuă
tranziţie?
Întrebările sunt fireşti întrucât în
planul cultural intră în joc bariere
lingvistice, psihologice, mentale, religioase, întreaga fundaţie spirituală
a naţiunilor europene, acumulată
în decursul secolelor de evoluţie
diferenţiată şi specifică. Răspunsurile
vor apărea în timp, dezicând sau nu
profeţiile făcute astăzi. Referindu-se la
situaţia României, Nicolae Manolescu ne dă în acest sens câteva indicaţii
care se pot extinde la situaţia generală
a Europei: ,,După 1989, libertatea s-a
transformat repede în haos. Valoarea
fiind peste tot înlocuită de succes,
nu mai există nici o demarcaţie între
cultura populară, de consum, şi aceea
adevărată, de elită. O subcultură fără
frontiere – iată ce ne oferă perioada
de tranziţie...Societatea de tranziţie
este o societate lipsită de spirit critic.

La fel şi cultura. Rezultatele se văd
cu ochiul liber. O mâzgă subculturală
acoperă literatura, muzica (uşoară),
artele, arhitectura, spectacolul de
teatru, filmul. Mass-media şi presa
cotidiană n-au nici cea mai vagă
idee de ceea ce înseamnă cultură
adevărată. Ceea ce se întâmplă este
un holocaust cultural, o crimă împotriva umanităţii...”
Odată ce procesul de integrare
a fost început, au apărut o serie de
păreri în legătură cu minusurile pe
care acesta le-ar aduce. S-a vorbit
de o incompatibilitate între ideea
naţională şi acţiunea de integrare, de
o voalare a valorilor naţionale, de un
abandon al tradiţiilor şi al specificului naţional, de o subapreciere a istoriei, culturii şi simbolurilor naţionale.
Încetând să mai fie o asociere a unor
naţiuni suverane, Occidentul poate
da greş pentru că orice experienţă are
riscurile ei. Philippe Seguin susţinea
că nu se poate crea o nouă cetăţenie,
nici un ,,ipotetic popor european”,
mai mult, chiar se va ajunge la dezintegrarea statelor naţionale şi la
,,federalizarea Europei” pe principiul
regionalizării. ,,Europa care ni se propune nu este nici liberă, nici dreaptă,
nici eficace.”
Raporturile dintre regiuni se
pot tensiona, pe motive economice,
şi nu vor mai putea fi gestionate de
instituţiile destrămate ale statelor
naţionale. Regiunile, eliberate de
sub administraţia statului naţional,
se vor contrapune violent între ele iar
ostilităţile şi conflictele se pot multiplica. În concluzie putem afirma că
această căutare a identităţii culturale
europene este o sarcina deosebit
de grea, având în vedere puzzle-ul
cultural din care este alcătuită Uniunea Europeană. Cine va reuşi să
potrivească fiecare piesă la locul ei
pentru a alcătui un întreg cultural
european, fără a exista diferenţe culturale, sociale pe plan regional, poate
fi demn de un premiu Nobel.

Sps Talent Camp îşi doreşte promovarea filmului românesc la nivel naţional şi internaţional.
Sps Talent Camp îşi propune de asemenea descoperirea şi promovarea tinerelor talente
în domeniul cinematografic, prin oferirea unor oportunităţi de colaborare, schimb de idei şi
experienţă sau participarea la workshop-uri tematice prezentate de profesionişti consacraţi.
SPS Talent Camp îşi propune să reunească tinere talente ale cinematografiei româneşti
în cadrul unui atelier interactiv ce va avea loc anual în comuna Râciu, judeţul Mureş. În anul
2010 perioada aleasă pentru desfăşurarea evenimentului este 25-27 iunie.
Jurnalistul Sorina Bota a scos pe piaţă la mijlocul acestei luni primul
Proiecţii de film românesc de scurt metraj, expoziţii foto cu tematică, invitaţi de seamă ai
breslei cinematografiece româneşti, taifasuri despre artă şi film, schimb de experienţă, seri audio-book despre Târgu-Mureş, care însoţeşte o serie de materiale publicate
cu teatru şi bună dispoziţie, muzică – 3 zile pline de parfum de film, într-un mediu pitoresc, de-a lungul timpului în presa scrisă. „Este o poveste altfel despre oameni
care au dat viaţă oraşului, spusă de cei care-i scriu istoria. În română şi în
absolut relaxant.

Audio-book despre
Târgu-Mureş

CONCURS • 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 august 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 “S-au deschis cerurile”, de Sorin PUI, apărut la editura
“Trei”.
Totodată, creaţiile tale pot să se regăsească în numerele viitoare ale revistei LitArt.
Încearcă!
O carte bună merită!
Câştigătorul concursului lunii mai a fost desemnat Radu MUREŞAN. Acesta a câştigat un exemplar
din romanul “Torinarul” de Zeno GHIŢULESCU, apărut la Editura “Ardealul”.

CONCURS • CONCURS • CONCURS • CONCURS
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, 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 iulie
Intraţi pe site-ul revistei Tuş http://www.revistatus.ro/ şi găsiţi un nume potrivit pentru
formaţia muzicală care cântă pe această pagină.
Cel mai bun nume va fi trecut lângă formaţia muzicală. Câştigătorii vor primi o ilustraţie
tipărită a formaţiei şi o carte ilustrată de poezii, în limba română, scrisă de un autor al revistei
Tuş.

maghiară. Şi în premieră, înregistrări unice din Fonoteca de Aur a Radio
Târgu-Mureş”, spune Sorina Bota care a adunat într-un singur CD, care
însoţeşte cartea tipărită, 24 de poveşti inedite despre personalităţi cum ar fi
Borsos Tamás şi Gheorghe Şincai, Alexandru Papiu Ilarian şi Bolyai Farkas,
Bernády György şi Emil Dandea sau chiar despre despre oameni a căror poveste a devenit parte din povestea oraşului, dintre care îi amintim pe Bartók
Béla şi George Enescu, Mihai Eminescu şi Petőfi Sándor.
„Cartea vorbită” a Sorinei Bota realizată în cadrul unui proiect care
poartă marca Radio Târgu-Mureş include totodată şi istorii povestite despre
primul medic-şef al Târgu-Mureşului, despre cronicarul datorită căruia ştim
ce gândeau, ce mâncau sau ce preocupări aveau locuitorii târgului de acum
400 de ani sau despre primul falsificator de bani.

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

INTERVIU
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De la cimitir la umor
Mihai SUCIU în dialog cu Dumitru Vasi-ŞOIMOŞANU

„Expert în glume”, iniţiatorul unei uriaşe antologii a umorului românesc, Dumitru Vasi-Şoimoşanu este impresionant de
grav şi de profund ca istoric. Prin multitudinea, precizia şi capacitatea de interpretare a unor date şi nuanţe semnificative din
viaţa personalităţilor de prim-plan, domnia sa se dovedeşte a fi
un ghid de nădejde prin luminile şi umbrele istoriei spiritualităţii
româneşti contemporane. Născut la 22 aprilie (ziua de naştere a
lui Lenin, coincidenţă care avea să-i aducă mari necazuri!) 1940,
la Şoimoş-Arad, stabilit la Braşov (cu „jumătatea” originară din
preajma Reghinului, cunoscuta interpretă de muzică populară
Natalia Gliga). O (ne)ferictă juxtapunere, dincolo de voinţa
domniei sale – originea socială „nesănătoasă”, părinţii fiindu-i
oameni cu cheag, porecliţi de comunişti „chiaburi” şi prigoniţi,
şi o ereditate care i-a transmis „gena” neîncovoierii sub presiunea nemerniciilor şi a nemernicilor – l-a făcut să cunoască bine,
pe propria-i piele (şi chiar… muşchi!), latura de poliţie politică
a fostei Securităţi. Din nefericire, un reprezentant al odioasei
„firme” avea să-i confişte manuscrisul ISTORIA CIMITIRELOR
DIN ROMÂNIA, operă esenţială pentru un neam şi o spiritualitate. Irecuperabilă lucrarea, inestimabilă pierderea.
Mihai SUCIU: Domnule Dumitru Vasi-Şoimoşanu, care este M.S.: V-aş fi recunoscător să ne redaţi şi episodul NOICA, la cimidrumul Domniei Voastre de la cimitir la umor? De regulă, omul tirul din Sibiu, reacţia filosofului la descoperirea monumentului
îl străbate în sens invers. V-a oferit umorul o compensaţie, o funerar al lui A.C. Cuza.
contrapartidă la avatarurile vieţii?
D.V.Ş.: S-a întâmplat prin 1983-84. Marele filosof mi-a scris,
Dumitru Vasi-ŞOIMOŞANU: Sigur, referinţa se face la cele două invitându-mă la Păltiniş. Am petrecut acolo o noapte. A doua zi,
lucrări ale mele, considerate de specialişti premiere mondiale. la cimitirul din Calea Dumbravei, zic: „Domnule profesor, trebuie
Prima, „Istoria cimitirelor” sau „Dicţionarul monumentelor funera- să luăm un autobuz să mergem la Vasile!”. Prietenul filosofului şi
re ale oamenilor de seamă din România”, deschidea o nouă cale fratele lui Emil Cioran. Zice: „Nu, din momentul de faţă, eşti ghidul
de cunoaştere a istoriei, prin monumentele funerare. În viziunea meu în acest cimitir!”. Am fost blocat pe moment. După ce mi-am
mea figurează zeci şi zeci de nume. Fiind în Mureş, cine îşi mai revenit din ameţeală, i-am arătat monumentele funerare ale lui Bogaminteşte de Elena din Ardeal? Al doilea pseudonim din România dan Duică, Atanasie Marinescu, Onisifor Ghibu, al lui Iosif Trifa,
compus cu Ardeal a fost al meu. Ani de zile, când numele meu părintele care a întemeiat Oastea Domnului, pentru care a avut mari
era interzis în presă, am semnat cu pseudonimul Dimitrie Ardeal. neplăceri. La un moment dat, zice: „Uitaţi,vă, domnule profesor,
Am răzbit datorită unor oameni de bună credinţă. A doua lucrare, A.C. Cuza?!”. Noica a fost impresionat, chiar a plâns. A îmbrăţişat
„Antologia umorului”, considerată cea mai vastă asemenea antolo- monumentul funerar, mi-a ţinut o expunere de o oră despre A.C.
gie din lume, însumează 50.000 de anecdote, grupate tematic în 45 Cuza. M-a îmbrăţişat, m-a sărutat pe frunte. Mi-a zis: „Indiferent
de capitole, 35 de volume. Au apărut două al treilea fiind în curs cine vine să-mi spună despre tine ceva rău, n-o să-l cred niciodată.
de apariţie la Editura „Maşina de scris”, director Alex Ştefănescu. Mi-ai făcut cea mai mare surpriză! Eu nu ştiam că marele om de
Umorul, văzut sub altă formă. În România, au existat cazuri cu totul cultură e înmormântat aici”. I-a menţionat şi greşelile făcute, dar a
deosebite. I. Zane a publicat „Proverbele românilor”, în opt vol- accentuat că a fost un mare patriot, adevărat naţionalist.
ume. Nu ar trebui doar la aniversări să ne aducem aminte de un M.S.: Deţineţi referinţa lui Noica despre manuscrisul
Avram Iancu sau de Ţebea. Când se apropie alegerile, mai ales, dumneavoastră, nu şi manuscrisul!
toţi demnitarii se duc la Ţebea! Eu, până în `90, urcam anual pe D.V.Ş.: S-a publicat mult în presă, inclusiv în „România literară”,
Muntele Găina, iar 1 Decembrie mă prindea la Alba Iulia. Din `91, unde am dat numele securistului care mi-a confiscat manuscrisul.
când am văzut că pseudonaţionalismul ia amploare, am renunţat la Îl cheamă – vă rog să daţi cu litere mari! – MIHAI COFAN, de
aceste drumuri de suflet.
loc din partea Aradului, din Dezna. E ofiţer SRI la Bucureşti, am
M.S.: Ce credeţi, câţi dintre politicienii noştri scumpi au urcat sus aflat. A fost unul dintre cei mai duri anchetatori cu care am avut
la Sarmizegetusa Regia?
„onoarea”.
D.V.Ş: Probabil, aşa din interes politic, vreunul. Sarmizegetusa este M.S.: Mai degrabă, oroarea. V-au onorat, în schimb, lucrarea
un…
nume de referinţă ale culturii româneşti precum Marin Preda.
M.S.: Sanctuar!
Posibilă şi trimiterea spre „Biblioteca din Alexandria” a lui Petre
D.V.Ş.: În 1997, la Congresul internaţional de epigrafie greacă şi Sălcudeanu…
latină de la Constanţa, a participat cel mai mare epigrafist al lu- D.V.Ş.: Marin Preda a împrumutat personaje din lucrarea mea.
mii, după Momsen (mort în 1903, premiul Nobel pentru „Istoria M-au recomandat lui Marin Preda, în 1973, regretatul Geo Bogza
romană”, 3 volume, în care vorbeşte şi despre continuitatea popo- şi Dan Deşliu. El m-a rugat să-i împrumut personajele: Ion Micu,
rului român), Louis Robert, care l-a cunoscut pe Pârvan, pe Iorga. directorul Şcolii Normale din Abrud, Aurel Gociman, care mi-a
Atunci, a tras un semnal de alarmă, spunând că va veni o vreme scris „Masacrul de la Beliş”, în perioada interbelică, o carte foarte
când România va deveni o insulă necunoscută în centrul Europei. interesantă, şi încă două-trei personaje, pentru care Preda mi-a fost
L-am întrebat pe A. Pippidi: „Ceva nu-i în regulă, domnule profe- recunoscător. Chiar în bani. În câteva rânduri, mi-a dat un plic cu
sor?”. „Mă, poate să aibă dreptate!”, mi-a răspuns. Iată că am ajuns 1.000 de lei; vă daţi seama, în perioada aceea, ce însemna!
acea vreme. Să mă ierte ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, dar nu M.S.: 127 inscripţii culese de dumneavoastră au fost salvate de
Catedrala Mântuirii Neamului este prioritatea naţională, ci recon- Noica.
struirea, salvarea acestei Sarmizegetusa, de unde porneşte continu- D.V.Ş.: Din cele câteva mii, Noica a selectat 127, le-a comentat
itatea. Acolo este baza. Nu să vină spaniolii – de unde este originar L-a impresionat deosebit o inscrpţie culeasă de mine la Tecuci. E
Traian - şi să ne spună: „Vedeţi, aveţi continuitate!”.
vorba de Ion Georgiade: „Tesalia, frumoasă viaţă ne-ai dat,/Iar dulM.S.: Altele sunt interesele epocii! Lichidarea nu iartă nici mo- cea Românie cu drag m-a-mbrăţişat/Şi m-a-ncălzit în suflet, ca pe
nument, nici Panteon. Să revenim la ISTORIA dumneavoastră copiii săi,/În schimb, viaţa mea toată am dat-o numai ei…”. De repierdută, la geneza lucrării. Purtată ca pe obsesie, încă din anii marcat şi îndemnul final: „Iar fericirea voastră în voi s-o căutaţi!”.
fragezi ai prunciei, aşa cum Şincai îşi purta în desagă prin lume Această carte, datorită comentariilor lui Noica, putea să stea alături
„Istoria”, indezirabilă autorităţilor vremii sale şi proscrisă.
de Istoria romană” a lui Momsen. Toţi au refuzat să o comenteze,
D.V.Ş.: Bătut de Securitate, aveam 14 ani, părinţii arestaţi, am ador- inclusiv filosoful D.D. Roşca. Mi-a făcut un referat favorabil, dar
mit într-un cimitir, la Timişoara, pe Calea Lipovei, unde, dimineaţa, m-a trimis la Noica: „Singurul om care e specialist în mitologie
am zărit un text: „Aici, odihneşte marele român Emanoil Ungurea- romană şi în simboluri e Noica!”.
nu, care şi-a dat viaţa în slujba neamului”. De aici a pornit, datorită M.S.: Aţi avut revelaţii şi în cimitire mai modeste, de ţară, de pe
unui ofiţer de securitate numit Csata.
vârf de deal?
M.S.: De atunci, câte cimitire aţi „inventariat”?
D.V.Ş.: Sigur că da, dar m-au interesat mai mult textele,
D.V.Ş.: Peste 220, din toată ţara. Am avut şi momente de mare criză inscripţiile.
financiară, nu mi-e ruşine s-o recunosc; o contribuţie modestă la M.S.: „Cimitirul vesel” din Săpânţa vi se pare exponenţial pentru
această lucrare au fost şi… pomenile din cimitire.
român sau contrafacere?
M.S.: Indirect, v-au „sponsorizat” chiar cei plecaţi în lumea um- D.V.Ş.: E o făcătură! Pentru creştinul adevărat, crucea simbolizează
brelor, locatarii de drept ai cimitirelor! Aţi „călcat” cimitire de jertfa. Cimitirul este un spaţiu al suferinţei. Textele de pe crucile
toate riturile, nu le-aţi segregat. Imparţial, democrat; măcar morţii „Cimitirului vesel” de la Săpânţa nu au nimic cu suferinţa. O blassă-i tratăm egal, nediscriminativ!
femie!
D.V.Ş.: Apropo, în Tîrgu-Mureş, în Cimitirul Reformat, există M.S.: În schimb, domnia voastră aţi avut prea multe tangenţe
monumentul funerar al celor doi Bolyai, tată şi fiu. Ştiţi că a fost cu suferinţa! O întrebare de final: cum e românul în faţa Marii
conflict între ei: fiul a luat apărarea românilor. Eu nu fac deosebiri, Treceri?
dar, spre regretul meu, după ce am notat inscripţia de pe monument, D.V.Ş.: Şi satiric, şi mioritic. Dar există şi o undă de regret. Îi pare
la o oră şi ceva, am fost sunat la hotelul din centru de un ofiţer de rău după viaţă. Chiar şi la eroi este prezent regretul. Dar am dessecuritate şi chemat să dau declaraţie. Un ierarh al Bisericii Refor- coperit şi adevăratul patriotism, dincolo de derizoriul sonurilor
mate m-a surprins în cimitir şi… Eu nu fac naţionalism, ci ştiinţă. INTERNAŢIONALEI, la moartea lui Beniuc, sau o seceră şi un
Respect oamenii de seamă, indiferent de neam.
ciocan pe un monument funerar de la Bellu.

George Banu:

„Teatrul nu are decât
aceste două alternative, de a se închide
într-o mănăstire sau
de a se duce într-un
bordel.”
- interviu realizat de Laurenţiu BLAGA -

George Banu este un reputat teatrolog şi profesor universitar român stabilit la Paris. Studiază
la Academia de Teatru şi Film, Bucureşti, având
drept coleg pe regizorul Andrei Şerban. Devine
profesor de teatrologie la Sorbona - Paris,
Franţa, unde se stabileşte din 1973. De asemenea
este profesor la Universitatea Louvain la Neuve
din Belgia.
Între 1991-2000 a fost director al Academiei Experimentale de Teatru. Este membru
UNITER. Este preşedinte de onoare al Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru (după ce a
fost ales de trei ori preşedinte).
Printre cărţile sale se numără „Livada de vişini.
Teatrul nostru” (Editura All), „Peter Brook.
Spre teatrul formelor simple” (Editura Polirom),
„Scena supravegheată. De la Shakespeare la
Genet” (Ed. Polirom), „Arta Teatrului” (Editura Nemira).
- Ce înseamnă pentru George Banu titlul de Doctor
Honoris Causa al Universităţii de Arte din TârguMureş?
- Un astfel de titlu poate părea un gest desuet, arhaic,
frivol, într-o lume în criză sau poate fi perceput ca un
gest de rezistenţă, de apărare a unor valori a căror forţă
ne susţine într-o lume dificilă. Dacă aş fi considerat
că este un gest desuet, nu aş fi acceptat. Dimpotivă,
astăzi am fost foarte emoţionat pentru că, de dimineaţă
auzeam la tv emisiuni în care nu se vorbea decât despre bani. Iar aici, s-a constituit o mică insulă în care
uitam această nebunie a economicului care distruge
nu neapărat religiosul, spiritualul ci relaţia umană,
spirituală şi intimă cu arta sau alte valori decât strict
cele economice, evident indispensabile, dar care nu ne
pot satisface sută la sută.
- În ce măsură va fi afectat teatrul de această criză
economică?
- Fără îndoială că teatrul este şi va fi afectat, pe
deoparte din greşeala conducătorilor care consideră că
este un gest ce ţine de inutil, uitând că omul are nevoie
şi de inutil. Marea problemă a comunismului a fost
că nu a apărat decât utilul care nici el nu era rezolvat,
sacrificând inutilul. Omul are nevoie de inutil, spunea
un mare scriitor rus, Iuri Dombrovski. Pe de altă parte
există şi problema teatrului însuşi, cum de va defini.
Părerea mea este că există două posibilităţi: sau se
închide în el însuşi, pentru a produce opere de artă de
cea mai înaltă calitate, opere care uită contextul şi prin
aceasta ele devenind rezistenţă. Sau se poate perverti
dedicându-se complet divertismentului ca o formă de
uitare puţin narcotică a lumii. Aş spune că teatrul nu
este chemat astăzi să se deschidă pentru că teatrul nu
poate vorbi despre lume. Despre lume pot vorbi televiziunile, politicienii, oamenii de afaceri. Teatrul nu
are decât aceste două alternative, de a se închide într-o
mănăstire sau de a se duce într-un bordel.
- Cum se vede de la Paris teatrul românesc de
astăzi?
- Cam neutru, cam afon, cam opac pentru că, evident, cinematograful românesc ocupă avanscena
vieţii spectaculare dar, în acelaşi timp, spectacolele
româneşti sunt recunoscute astăzi, în lume. Nu ştiu din
ce cauză Franţa este puţin refractară, reticientă faţă de
teatrul românesc. În schimb, evident, spectacolele lui
Purcărete au un succes important, spre exemplu la Edinburgh, ale lui Mănuţiu în Spania. Aş spune că, întrun fel, Franţa ratează în mod parţial experienţa scenei
româneşti dar Franţa nu e un singur reper.
- Ce nu este teatrul pentru George Banu?
- Nu este teatrul ceea ce se eliberează total de codurile
reprezentării sociale, de codurile protocolurilor civice, dar până la urmă, cred că există teatru peste tot.
Fără o fărâmă de teatru omul trăieşte foarte greu. Am
citi de curând o carte care vorbea despre demonismul
umilinţei. Această carte vorbea într-un mod foarte
subtil despre faptul că şi umilinţa devine un rol la un
moment. În viaţă, recunoaşterea teatrului este un semn
de pervertire a adevărului individului dar omul care
nu vrea să fie complet străin de teatru, cred că până la
urmă joacă rolul mizantropului din Moliere.
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Poveste cu melci

de Maria CĂLIN

Nu-mi plăceau melcii când eram mică, nici măcar nu le puteam aprecia efortul ce-l
făceau să-şi ducă în spinare casa. Sau măcar nu le apreciam naivitatea când le cântam: ”melc, melc codobelc“… şi ei, deşi le promiteam apă tulbure din Dunăre, îmi
îndeplineau cuminţi dorinţa, arătându-mi corniţele.
Îmi plăceau, însă, ploile de vară. Îmi plăcea când veneau pe neaşteptate, când mama
fugea repede să strângă rufele de pe sârmă, când punea un lighean sub scurgerea de
la streaşina casei pentru apa de spălat la cap. Cel mai mult îmi plăcea mirosul ploii,
al primilor stropi căzuţi în praf, mirosul de frunză udă şi apoi cel de natură îmbăiată.
Ieşeam imediat afară, când ultimul nor răzleţ îşi mai scutura umerii şi plecam prin
grădina înviorată, ce părea că-mi zâmbeşte prin picăturile încă agăţate de firul de
iarbă. Totdeauna, nu ştiu cum se întâmpla, sub tălpile mele se nimerea un melc. Pasul
îmi rămânea suspendat, corpul mi se crispa şi un sentiment de vinovăţie îmi străbătea
sufletul de copil. Strivisem un suflet. Aş fi vrut să-i cer iertare, dar nu mai aveam cui.
Noaptea, prin vis, tresăream văzând mii de ochi mari, ce mă blestemau să ştiu cum
e să-ţi duci o casă în spate şi o talpă să-ţi strivească efortul, să ştiu cum e să priveşti
lumea în ochi şi ea să-ţi ofere-n schimb o amăgire.
Ai fost vreodată melc să te amăgească un cântec? Ai fost vreodata melc, să-ţi strivească
o talpă grea casa dusă cu atâta efort? Eu am fost. Am avut însă puterea să nu blestem.
M-am rugat atunci printre suspine pentru ploaie, pentru un zâmbet din firul de iarbă,
pentru toţi melcii din lume şi pentru suflete de copii.

Geometria Genezei
de Ioan MĂRGINEAN
Gaura cheii prin care, împins de curiozitate, ma uit are o forma ciudată, de triunghi echilateral...
îmi inchipui ochiu-mi văzut din cealalta parte a uşii, cuprins între cele trei laturi egale a ciudatei
găuri de cheie...şi cheia ar trebui sa fie la fel de ciudata dar n-o am şi nu pot sa deschid uşa şi nu
vreau sa forţez nici broasca şi nici uşa.
Ma mulţumesc sa privesc; şi vad poza triunghiulara a ceea ce-i dincolo...verde crud cu mici,
mici pete colorate, câmp inverzit si paduri inmugurite şi flori mici şi gingaşe...iar in mijloc doua
fiinţe umane, un El si o Ea, goi pe de-a-ntregul plutind uşor peste verdele presarat cu flori mici şi
gingaşe...
Am ştiut atunci că ei trebuie sa fie, ei lunecand fericiţi prin Edenul triunghiular, nebanuindu-şi
soarta.
S-a lasat apoi ca o ceaţa dupa care totul a devenit ceva aşa ca o pălălaie mare si dogorea prin
gaura cheii ca dintr-un cuptor. M-am tras îndărăt şi m-am gândit ca dincolo nu poate fi văzut nimic
ce ţine de viaţa; prea dogorea de dincolo...
Dar nu dupa mult timp am simţit ca nu mai curge căldură prin gaura cheii şi m-am apropiat
iar...nimeni şi nimic n-a murit dincolo de triunghiul ochiului meu; doar s-a maturizat, s-a copt, a
căpătat o notă de nobleţe...Nu mai era verdele crud...era verdele matur cu tendinţe de ingalbenire
pe alocuri...şi mărul era copt şi şarpele era suficient de motivat pentru a ispiti...iar ei doi suficient
de plictisiţi şi dornici de a se lăsa ispitiţi.
Şi am văzut intreaga scenă, am văzut şarpele oferind şi pe ea nerezistând ispitei de a muşca
din fructul oprit, fructul cunoaşterii binelui şi a răului...Iar el, el ce mai conteaza; a trebuit să muşte
pentru ca aşa a vrut ea, aşa a vrut şarpele,aşa era scris să se-nceapă omenirea dar şi pentru ca
aşa n-a vrut EL cel atotputernic...dar ce e interzis e tentant.
Şi totul s-a petrecut cum era scris să se petreacă iar ochiul meu in triunghiul broaştei s-a dat
înapoi îngrozit...
Cand m-am apropiat din nou şi am privit prin triunghiul broaştei, totul era alb, era de gheaţă
totul iar cei doi nenorociţi, zgribulind in hainele lor grosolane (căci aveau haine acum), priveau
buimaci şi trişti...Dar aveau acum acea scânteie in priviri pe care n-o aveau înainte, scânteia
speranţei şi a hotărârii de-a învinge...Şi acea indoiala din priviri,acea indoiala din care sigur s-au
nascut ateii de mai târziu.
Nu am mai vrut să văd mai mult de atât şi-am înfundat gaura cheii cu câlţi...cu câlţii ignoranţei...a
ignoranţei...a ignoranţei...

Vladimir
de Ovidiu I. POP
vladimir n-avusese niciodată o undiţă
bună, doar un băţ pe post de unealtă
acaparatoare de peşti, cu un damil ieftin
şi nişte ace pe care numai el ştia să le
confecţioneze. tatăl lui era ciobanul care
pleca cu oile satului şi-n satul ăsta, în
afară de mama, toţi sunt nişte nenorociţi.
în timp ce tatăl lui vladimir era plecat, tot
satul se delecta cu mama lui, o domniţă
cu moravuri îndoielnice şi fusta liberă. şi
tata, acum în detenţie, fusese unul dintre
primii sătenii doritori de ea. şi la întoarcere, tatăl lui vladimir era plătit în vreo
două oi, bătrâne şi şchioape or cu boli de
mâncat.
dar noi doi ne ştiam deja bine. când
tata mergea pe la mă-sa, aceasta îl trimitea pe vladimir la noi, să ne jucăm. pescuiam de mici, cu mâinile goale, la pârâul
din fundul micii noastre livezi. coboram
printre meri şi câteva tufe de soc şi ajuneam la un fir de apă, puţin tulbure. nu
ne descălţam niciodată dar ne sufulcam
mânecile şi stăteam ore întregi în apă.
vladimir avea nenorocul să prindă mulţi
şerpi. asta-l încuraja mereu.
- damian, şarpele ăsta are solzi?
- da.
- peştii tăi au solzi?
- da.
- păi şarpele face cât trei zile de pescuit
d-ale tale. uite-te la el, are solzi, înoată,
chiar şi gura îi seamănă cu ăi mici ai tăi.
se pune la captură. şi e lung, face cât
peştii tăi adunaţi pe câteva zile. da e captura mea, damian, o duc acasă.
mereu ducea şerpi acasă. niciodată
n-am avut curajul să-l întreb ce făcuse
cu ei. a doua zi părea la fel de înfometat
ca seara, iar când venea la noi, mama îi
punea porţie dublă, eliminând din mine
spaima că vladimir mănâncă şerpii.
dar acelea erau zile noastre june de
pescuit. ajunşi amândoi bărbaţi în toată
firea, nu ne pierdusem îndemânarea.
veniţi în tulcea, ieşeam des la vânătoare
şi pescuit. luam barca lui vladimir,
cumpărată cu banii primiţi de taică-su,
într-o primăvară, când se duse cu oile
la târg. tot satul era pe urma lui, când
se alfaseră. ajunseseră pe ascuns acasă,
punând banii la sigur şi apoi umblând
prin sat. tata îl omorâse printr-o lovitură
grea de topor. de atunci e tata în detenţie.
aveam şi noi vreo 7-8 oi şi-am rămas fără
ele din pricina tatălui lui vladimir. şi din
banii ăia, vladimir, cumpărase o barcă,

imediat după ce am ajuns la tulcea.
ieşeam în fiecare dimineaţă la pescuit. între timp, băţul ştirb al lui vladimir se transformare într-o undiţă cu care
puteai cârmui şi barca. îmi spunea adesea
că barca îl costase, dar undiţa-l sărăcii la
loc. ieşeam dimineaţa după peşte. nu ne
prea ocupam cu nimic în rest. muieruştele
noastre, surorile zimniceştilor, lucrau
acasă covoare şi carpete cât să ne ţină şi
pe noi.
acum vladimir e mort de ani buni.
i-a vândut neveste-sii războiul cu careşi câştiga pâinea pentru nu ştiu ce sumă
cu care vroia să-şi achiziţioneze o şalupă
mai ca lumea. spunea că ăsta fusese rostul primit de la tatăl lui doar că el risipise
parte mare din banii lui pe undiţa aia. a
fost omorât de un cumnat cu o lovitura
zdravănă de topor, ceea ce, iniţial, m-a
culpat pe mine, toţi ştiindu-ne istoria
părintească, a mea şi a lui vladimir.
- damian, tu n-ai nicio vină în moartea
tatei, cum n-am nici eu în pierderea oilor
voastre. asta ne ţine în tovărăşie şi pentru
asta pescuim atât de bine.
acum vladimir e mort de ani buni.
stânjeneala mea privind undiţa lui mă
oprise multă vreme să-l întreb multe pe
vladimir. cel mai mult mă ucidea faptul
că în fiecare dimineaţă, pe când ieşeam
cu barca, ne îndepărtam de mal, vedeam
pe buzele lui vladimir, o rugă. buzele
i se mişcau întru nişte cuvinte, timp în
care cârmuia barca, parcă neabsorbit de
cuvinte. era o rugă, dată spre ziua de pescuit. ce mă nelămurea şi nici acum n-am
mare linişte în privinţa asta a fost, dacă
ruga era pentru prinderea a cât mai mulţi
peşti sau ca vremea bună să domine cerul,
să nu se stârnească asupra noastră nicio
furtună. îşi mişca buzele şi încercam să-i
sug cuvintele dar nu reuşisem niciodată.
în zilele cu pradă bună, mă puteam jura
că se ruga pentru peşte. în schimb, când
se închidea cerul, viceversa, ruga mergea
spre soare.
dar vladimir e mort, cu toporul lui la
cap, iar eu nu ştiu acum, singur mergând
la pescuit pentru ce să mă rog. s-o fac
pentru peşte sau pentru ca furtuna să mă
ocolească? niciodată nu m-am gândit la
asta. vladimir spunea mereu cuvintele
înălţătaore iar eu priveam spre gura lui.
ah, vladimir bătrâne, fă rugă, de unde
eşti, aşa cum ştiai tu. roagă-te pentru ce
vrei tu, cum făceai tu, dar roagă-te.
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Iosif Pufăitul şi găinile/ Joschi Piffanek und die Hühner

de Jan Cornelius

A fost odată un om pe care îl chema
Iosif Pufăitul. El trăia în Rio Las Platas din Chichirezul de Jos. Despre
această localitate încă nu auzise nimeni. Mulţi chiar susţin că Rio Las

bicicleta fără roţi nu are niciodată
pană. Dar niciodată! Pentru că o
bicicletă fără roţi nici măcar nu are
cauciucuri. Asta a fost invenţia lui
Iosif Pufăitul.
Şi pentru că Iosif Pufăitul avea întotdeauna idei extravagante, s-a aşezat
într-o zi pe un scaun şi a spus:
-Rămân aşezat pe scaunul acesta atâta timp până îmi pică ideea cea mai şi
cea mai trăsnită din lume!
Acest timp de gândire a durat cam
două zile şi jumătate. După zilele
astea s-a ridicat de pe scaun şi a
spus:
-Am să învăţ găinile din Rio Las Platas să latre. Toate găinile din acest
oraş să înveţe să spună „ham-ham“ şi
Platas din Chichirezul de Jos nici nu „ cotcodac“ ca până acum.
n-ar exista. Dar bineînţeles că există.
Dacă n-ar exista această localitate,
nu ar fi putut trăi acolo Iosif Pufăitul.
Iosif Pufăitul era un om cu idei destul
de trăsnite.
Odată a inventat o bicicletă fără roţi.
Fiecare om normal se gândeşte că o
bicicletă fără roţi nu funcţionează.
Dar nu este adevărat! Bicicleta fără
roţi a lui Iosif Pufăitul bineînţeles că
merge.
Şi pe deasupra mai are şi un avantaj:

Iosif Pufăitul a închiriat o casă sau pe acoperişuri, lătrau întruna fără
frumoasă, în spatele pieţei şi a deschis să se mai poată opri din lătrat. Găinile
o şcoală de „lătratul găinilor“. Pe zi- erau aşa de bucuroase că învăţaseră
ceva nou, că toată ziua, bună ziua
lătrau.Prin tot oraşul, de jos în sus,
în stânga şi în dreapta numai asta se
auzea: „ham-ham! ham-ham!“
-Mai tăceţi odată! Închideţi-vă pliscul! Este o hărmălaie de neînchipuit!“,
spuneau supăraţi locuitorii din Rio
Las Platas din Chichirezul de Jos.
Dar asta nu le folosea la nimic. Şi aşa
a trecut o săptămână şi după aceea
încă o săptămână. Găinile lătrau în
continuare.
-Nu mai suportăm gălăgia asta!
-Fă ceva să tacă găinile!
durile şcolii a lipit un afiş: „Şcoală de Oamenii l-au ameninţat pe Iosif
limbi străine pentru găini“.
Pufăitul că îl reclamă la poliţie. Iosif
„Ce, nu am inventat eu bicicleta fără Pufăitul doar ridica din umeri:
roţi?“, se întreba Iosif. „Atunci de ce -Cum să le aduc la tăcere? Ele nu mă
să nu reuşesc să învăţ găinile să latre?“
Şi s-a apucat cu sârguinţă de treabă.
În şcoala găinilor preda numai el singur lătratul. El era atât învăţătorul de
lătrat cât şi profesorul de lătrat cât şi
directorul de lătrat. Dar tot acest efort
a meritat.Nu a trecut multă vreme şi
deja toate găinile lătrau de se cutremura pământul. Şi când mergeau pe
stradă sau stăteau cocoţate pe garduri

ascultă!
Şi ăsta era adevărul gol-goluţ. Găinile
nu acceptau nici un ordin.
-Noi suntem găini libere!
-Facem ce vrem noi! lătrau ele.
-Asta o să mai vedem, cine are aici
ceva de spus, strigau oamenii din Rio
Las Platas din Chichirezul de Jos. Locuitorii oraşului s-au urcat în maşini,
au luat autobuzul, apoi tramvaiul şi
s-au dus la Tribunalul din Rio Las
Platas.
-Lătratul găinilor trebuie interzis
printr-o decizie judecătorească! spuneau oamenii.
Judecătorul a ascultat plângerea locuitorilor şi a spus:
- Voi sunteţi nebuni! Găinile nu pot
niciodată să latre. Povestea asta cu
Iosif Pufăitul nu o înghit.
Judecătorul a lovit de trei ori cu ciocanul în masă pentru închiderea procesului şi a trimis oamenii acasă.
Şi ce s-a mai întâmplat în Rio Las
Platas, în Chichirezul de Jos? Într-o
bună zi, găinile s-au săturat ele înseşi
de lătratul lor infernal şi au învăţat o
nouă limbă străină.
Cam aşa s-au petrecut lucrurile...

(Traducere din limba germană de Tilda
Hoffman; Ilustraţii de Ráduly Melinda)
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Reflexia lumii în fereastră

“Poartă”, lemn, 58 x 37 x 20 cm

Volubilitatea artistului Gheorghe Mureşan, dublată de
răcoarea atelierului, binevenită în aceste zile toride de vară,
ademenesc la taifas pe cel curios să afle cum o simplă bucată
de lemn poate să renască în chip artistic, intervenţia revenind doar naturii umane. Cu răbdarea dascălului obişnuit cu
întrebările iscoditoare care-şi aşteaptă neîntârziat răspunsul
înţesat cu detalii lămuritoare, mi-a povestit cât de supus
este lemnul dacă ştii să-i găseşti sensul fibrei, cât de maleabil e fierul dacă ştii să-l „îmblânzeşti” şi faptul că marmura
bine lucrată îşi poate mula nervurile până la identificare, cu
reţeaua de vine ale mâinilor plămăduitoare de frumos.
Dar în primul rând, atelierul este laboratorul sentimental
de creaţie, impregnat de mirosul esenţelor de lemn pregătite
de găteala finală, nins de colbul alb- gălbui cu farmec de
odăi cu amintiri şi plin de „petalele” contorsionate de talaş.
Lucrările finisate, nu puţine, îşi aşteaptă cuminţi rândul la

„parada” etalărilor publice. Obiectele de mici dimensiuni, în
esenţe nobile, oferă deliciul desfătării cu detalii de bijuterie,
iar sculptura monumentală provoacă şi dezlănţuie în primul
rând forţa fizică, care însă fără un concept bine structurat şi

gândit ar fi risipită-n giganţi cu picioare de nisip.
Lemnul, piatra, marmura sau metalul, se află într-o confruntare pentru suflet şi pentru formă! Primează cel dintâi dintre materiale! Accesibilitatea obţinerii, permisivitatea colării
altor elemente, docilitatea în prelucrare şi uşurinţa cu care se
pretează la construcţii sunt câteva atuuri care-l fac preferat.
Ar părea că odată tăiat îşi pierde vitalitatea. Dimpotrivă! În
mâinile artistului, el creşte, se hrăneşte cu seva creaţiei şi
capătă noi valenţe pentru a fi restituit Omului- privitor, prin
lucrarea cizelată de autor şi finită de Dumnezeu.
Şi pentru că lemnul este unul dintre elementele primordiale, artistul Gheorghe Mureşan disecă teme reprezentative ale spiritualităţii noastre contrase în esenţe. Analiza
lor ideatică impune cicluri tematice: „Jilţuri”, „Ferestre”,
„Adăposturi”, „Trăsuri”, cu referire la un fel de existenţă
ancestrală, pe care o păstrăm latent în structura compunerii
noastre şi la simboluri creştine. Zona de raportare a universului de creaţie este cel al spaţiului de locuire, de prezenţă
umană într-o legătură indisolubilă cu habitatul său, cu zona
prozaică de derulare a activităţii zilnice rurale, cu toate accesoriile aferente acestei comunităţi elementare, esenţiale.
Din aceast spaţiu de „locuire”, artistul extrage elementecheie folosite în modul tradiţional de construire sau obiecte
de uz comun care cu discernământ artistic capătă valenţe
de arta majoră în ipostaze neaşteptate: instrument de spălat
hainele la râu, îmbinări în coadă de rândunică, legături metalice de rezistenţă a podurilor, dintele de lup şi multe altele
inserate(insinuate) obiectului artistic.
Ideea şi transpunerea materială a „Jilţului” are dublă
valenţă: cea de pură construcţie geometrică, de căutare a ineditului compoziţional al îmbinării coerente a unei structuri
cu trimitere simbolică la ideea de prezenţă a unei entităţi
nedefinite, proprie credinţei fiecăruia. Suprinzatoare e asocierea obiect uzual, profan- scaun, jilţ- cu destinaţia sacra,
cu trimitere la Jilţul arhieresc. „Jilţul cu ofrandă” e o lucrare
grăitoare pentru pentru îmbinarea armonioasă mesaj-rezolvare plastică: lemnul cu epiderma naturală pe care este aşezată
simplu, ofranda-pâine. Întregul ansamblu este un elogiu
adus esenţializării, trădând o cultură a imaginii bine studiată.
Uneori jilţurile în lemn au corespondent, la scară mai mare,
în jilţurile de piatră, chemând la aşezare prin „umplerea”
porozităţilor specifice materialului sau de metal sudat.
“Adăpostul”-simbol universal valabil, invocă şi sugerează
ideea de ocrotire pe care o oferă universul familiei şi al
gospodăriei dintotdeauna şi de oriunde, de purificare de „relele
lumii”, de întoarcere spre sine, spre interior. Tot ca element
de trecere între două lumi este tratată şi tema „Porţilor”. Dar
surprinzător, la artistul Gheorghe Mureşan, Porţile sunt blocate! Există totuşi un impediment care îngreunează trecerea!

Pentru o nouă atitudine...
de Bogdan RAŢIU
Într-o lume neliniştită, tulburată de evenimente
sociale, mai sunt oameni care dincolo de ei pot da
viaţă unor viziuni care să constituie o nouă atitudine de salvare din mundanul care cotropeşte întreaga noastră existenţă. De curând , o artistă ne-a
propus câteva lucrări de pictură care surprind un
atitudinal viu, transpus în formă şi culoare. Gustul
nostru estetic nu are de suferit, pentru că viziunea
pictoriţei arată şi între-rupe realitatea, ca ceva ce
sur-vine dincolo de experienţa noastră. Dascăl
al artei (profesor de Educaţie Plastică la Şcoala
Generală nr. 7 şi Liceul de Artă din Tg-Mureş),
Renata Veér, căci despre ea este vorba, ne induce
o nouă atitudine asupra unui modus vivendi care

să implice legătura cu natura, cu libertatea de a fi
şi cu interiorul nostru, astfel tablourile sale sunt
„încercări de a exterioriza şi transmite sentimente,
atitudini, stări, într-un mod cât mai personal posibil”, după cum ea însăşi afirmă.
Kandinsky, considera că prin culoare se face
lizibilă forma, rezumându-se la impactul pe care
îl are asupra receptorilor calităţile ei „interioare”, fiindcă o culoare este atât decorativă, cât şi
simbolică, provocând efecte optice şi psihologice.
Şi poate din acest motiv exproziţia Renatei Veér
a avut loc într-un spaţiu destinat relaxării, petrecerii unor momente de linişte - galeria Artemis.
În cadrul acesta, cu uşurinţă, privitorul a observat că în mişcarea lor, culorile provocau forme
născute din lumina care circulă împrejurul lucrurilor materiale, dar care erau perfect autonome
şi concretizau o experienţă trăită, o parte de real.
Despre tablourile Renatei s-a vorbit la inaugurarea vernisajului de către presedintele UAPR, filiala Mures, Gheorghe Muresan, de către istoricul
de arta Cora Fodor, si de moderatoarea Ábrám
Noémi. Interesant, precis ca act artistic, un anumit
tip de cromatică cu îmbinări de linii şi forme ...
la unison se vorbeste despre noul pe care îl propune artista, dar cred ca dincolo de orice element
receptat de specialişti, noi cei care nu suntem decât
lectori iconici, vedem „culorile şi perceperea lor
care dezvăluie semnificaţia intimă, simbolismul
sentimental” după cum accentua şi Gilbert Durand în analiza chromei. Tablourile sale bucură
retina privitorului având posibilitatea penetrării
unui univers imaginar creat prin propriile valori şi
cromatici supuse cu talent în urma unei experienţe
trăite sau visate; este până la urmă o lume care se
dă conştiinţei ca imagine ireală.
Imagini clare sau vâltori chromatice cu galben
sau verde, cu roşu sau albastru cu pendulări între

„Jilţ cu ofrandă”- lemn, 92 x 56 x 43 cm

de Cora FODOR

La nivelul efectului vizual, surprinde ochiul prin antagonismul materialelor: căldura lemnului îmbinat cu nituri de
metal- elemente care contrapunctează compoziţia.
Lucrările din ciclul „Ferestre” sunt din nou spaţii de
confluenţă a două lumi: cea afectiv- personală, a celui ce
priveşte, şi exteriorul reprezentat de ochiul ferestrei. Niciodată
fereastra nu este un spaţiu gol. Cerceveaua închide o lume
în miniatură ale cărei ipostaze încearcă să ni se dezvăluie
închipuite sub forma unor reliefuri, care completează
spaţiul plat al peretelui. Intervenţiile de culoare aduc ceva
din farmecul picturalităţii dar formele rămân ferme, jocul
desfăşurându-se la nivelul texturării suprafeţelor.
Este evidentă preocuparea şi pasiunea pentru studiul
amănunţit al casei tradiţionale, al modului de trai arhetipal
dar şi evoluţia sa la diferite civilizaţii, pe diferite paliere
de timp. Totul este studiat în amanunt, niciun detaliu nu e
întâmplător. Abordarea pare simplă, aparent la îndemâna oricui dar este rezultatul studiului îndelungat, a exerciţiului şi a
talentului genuin. De multe ori, sensul în care se desfăşoară
lucrarea este condus de cel al desenului şi al structurii interioare a lemnului, în al cărui tipar genetic germinează obiectul
de mai târziu. Măiestria e să ştii să cultivi această sămânţă!
La Gheorghe Mureşan materia modelată povesteşte
existenţe, indică fulgerări de idei şi de gânduri încifrate în
forme.
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freamăt şi fior, între echilibru şi devenire, tabloul
creat de Renata Veér cere insistenţa privirii şi
răspunsul printr-o visare proprie şi originală.
Cu siguranţă, rândurile acestea nu prezintă,
ci supun atenţiei un eveniment de luat în seamă
şi deschid zone noi pe care omul să înceapă să le
deţină cu mai multă forţă, căci omul de azi (se vrea
post-!) trebuie să fie conştient şi capabil, să valorizeze şi să valorifice ceea ce îi este dat de către cei
din jur ... şi să-şi devină atitudinea înspre viitor. Iar
cu Renata (familiari acum, pentru că odată ce şi-a
oferit lucrările ea este a publicului) ne întâlnim şi
în curândul de mâine, căci nu vrea şi nici nu poate
să se oprească.
(în reproducere Feerie I şi Feerie III
de Renata Veér)

www.apdolider.ro
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Marius PAŞCAN

Adrian Armand GIURGEA

Înger

la copcă

Undeva, într-o altă lume

şi dacă putem deschide un impertinent,
fericit şi disonantic sens acestui
visător ce ne roagă urlător să
ne întoarcem spre maestrul ce ni l-a trimis.
spirit de începător heruvimic,
cu aripi de aur, grele de atâta ceaţă şi
gudron condensat,
lovit cu capul de asfalt
bătut în faţa eşafodului comunal.

Ei se întrec pe carapacea sufletului tău
sparg o copcă şi-ţi momesc trăirile,
noaptea, spre un capăt de lumină,
trag sentimentele bezmetic
le prinzi uşor,
poţi hrăni cu ele toate flămânzirile
doar tu,
secătuit,
ultimul suspin din nada amăgirilor
te zbaţi în năvod
îţi rupi buza în festinul cinic, agonic,
şi evadezi în tumultul singuratic;
suflet al tău şi-o carapace
ei vin,
tot vin la copcă...

Pe câmpul verde
mii de lacrimi albe,
cântec de greier.
În culori pastelate, amintiri,
am prins de veste într-o vreme
şi m-am descălţat,
alerg nebun
printre stele adunam frunzuliţe
de coada şoricelului
să-ţi acopăr trupul,
în bătaia soarelui.
Mă priveai nebănuită
dintre lacrimile tale
ca şi când te-ai fi născut,
undeva,
într-o altă lume.

şi dacă un impertinent ar putea fericit
găsi filosoful trântit într-o garsonieră a
nevanităţii, rupt
şi cu haina grea, cu
fire smulse şi fără dinţi în gură.
ştie, sunt grele aripile de aur,
trebuie săă ne curăţăm praful de maşină
şi să mergem desculţ
prin câmpia plină de corbi
unde sunt aruncaţi executaţii eşafodului
comunal.

bucătăria filosofiei

Monologul viselor
replicile dintre cele două emisfere curgeau greoi,
se strecurau prin caldarâm, prin asfalt, pentru a ajunge
tihnit,
în eterna canalizare defectă. Ionesco, ar fi fost
(ab)surzit de ilogicul formelor fără fond, de maşini distruse
de stâlpi care se îndreaptă grabnic spre ele;
riduri ale tinereţii,
vergeturi ale nou-născuţilor, toate par mai logice
decât
monologul dialogat.
Goya, desenează femei goale, iar Inchiziţia- refuză
logic. unu plus încă unu, fac doi, dacă
avem degetele netăiate de drujba
din ograda bunicului. toate par mai logice
decât
monologul dialogat.
Ropote de ploaie lovesc recolta de morcovi de toamnă,
porumb-cules şi măcinat de femei cu ochi de viespe
mercur ascuns în tot ce arde, logic.impresionant,
decât
monolog dialogat.
Premiul revistei LitArt cu prilejul Festivalului “Lucian Blaga”,
ediţia XXX, Alba Iulia, 2010.

Oricâte plămâdiri ai parcurs,
Câte destinaţii ai devorat,
Oriunde vei face un popas
Nu vei şti dacă ai ajuns acolo,
La capătul acela împlinit
Al străduinţei tale...
Fiindcă obârşia fiinţei tale
E netezirea dorului de a căuta
Fără prihana refugiului vreunei opriri.
Păşeşti poteca atâtor abisuri însetat
Şi pipăi mirajul prinosului de
făgăduinţe
Satisfacţiile temporare
Diluviile dintre iubiri,
Aspiraţiile împăunate transcedental
Covârşirile,
Subsumări ale ţelului de a fiinţa
Printre reţetare
Cu înfocate mize materiale
Şi poze glorioase de familie şi grup
Atâtea mreje ale complezenţelor
În suflul sufocantelor îngenunchieri
Care nu se pun
Sunt mobilierul de rigoare
Al deznădejdilor rezonabile
Asumate în vrac
Sosul dulce-amar din bucătăria
existenţei noastre
Aromată de mirodeniile filosofiei.

Eu, vorba aruncată în vânt
Stau singur,
ca un cuvânt aruncat într-o doară
într-o discuţie nefericită,
între doi îndrăgostiţi.
Mă citesc uşor,
de la coadă la cap şi invers,
mă rostesc cu voce tare,
dar nimeni, nimeni nu mă aude,
nimeni nu mă vede,
doar din când în când,
cuvinte răzleţe vin
să mă salute râzând.
Vorba bastardă,
aruncată în vânt,
pe care nu o recunoaşte nimeni.
Eu.

Răzvan CIREZARU
la oglindă
se aşeză la oglindă,
cântărind cu atenţie
privirea rece şi umedă,
scăldată în fictivul clemenţei.
se aşeză la oglindă
şi cu mâini tremurânde,
decupă porţia de carne crudă:
parte sămânţă, parte sânge fierbinte.
se aşeză la oglindă
şi din rănile goale,
fără regrete, fără să mintă,
hrăni cu blândeţe carnivorele.

Criza la…mare

Pescărească

Ard artificii...

La această întrebare
Vă răspund c-o ghicitoare :
Cum fost-a Ion Vlasiu tâmplar
Aşa eu, astăzi, sunt strungar.

O nudă udă, dulce ca o briză
Rezolvă un chestionar de “MISS” –
,,Pentru că-i gratis marea, udă mi-s
Şi nudă, pentru ca e …criză…”

Cu brânză prinzi şi mreană şi scobar…
Vanilia atrage crapul flămânzit…
La mămăligă şi mujdei nu ai habar
Cum trage-ntruna peştele…prăjit…

ard artificii îngerii spre mine
pe frânghiile cerului s-avântă!
roiesc prin piept albastrele jivine:
deşi catâr – inima frântă cântă!

Să stai în loc să te cruceşti
De paradoxuri munteneşti :
Deşi corect e ``două ceşti ``
Ei spun, ca ungurii, Doiceşti.

Muntenii, veseli şi zglobii
Un nume satului i-au dat :
Eu cred că intenţionat
L-au scris aşa pentru…copii.

,,Cin` de miere se atinge
Degetele îşi tot linge.``
Un ginecolog, nenică,
Ăst` proverb cum îl aplică ?

Criza

Cu fermitate mă revolt şi protestez
Şi de la cei în drept măsuri aştept :
Mă fură criza ca un ospătar « deştept » N-am comandat-o dar o…decontez.

Băicoi 2

Nu poate fi mare păcat
Că este scris Băicoi legat ;
Durere mare e cînd babe
Îl stiu citi doar pe…silabe.

Sunt copil ca altădată,
Doar că zmeul e-o poveste,
Curcubeul-i tot mai rar
De când tata nu mai este.

Vis de păpădie
Sus pe cer, oglindă clară,
luna e o portocală.
Stelele, caise coapte,
răzleţite cad în noapte.
Pentru cina mea cea bună
culeg stele, muşc din lună.
Jos, în lan de păpădii
Licuricii-s stele vii.
Flori de mac şi in se-nchină
pentru vise de lumină.
Culeg in, un pat să-mi fac
mă-nvelesc cu flori de mac.
Jos pe câmp, sub clar de lună
noaptea e acum stăpână.
Liniştit adoarme vântul
eu aud, oftând pământul,
după pumnul lui de lut
luat de timp cu împrumut.

La Cetate prin redute,
Cad românii mii şi sute
Cad şi s-odihnesc sub glie,
Pentru scumpa Românie.

Meseria mea ?

Pentru un ginecolog

Vreau sa-l ‘nalţ până la ceruri
fluturi albi să-l însoţească,
eu s-alerg prin iarba-naltă
tata, cald să îmi zâmbească.

Un tată ca mulţi alţii

Adrian BOTEZ

Băicoi 1

Sunt copil, a mia oară,
Şi visez să-nalţ un zmeu,
o să mă ajute tata
să-i pun cozi din curcubeu.

Marioara CÂNDEA

Epigrame, de Victor Ţiţiu

Corect

Zmeul

Visul meu de păpădie.

(Poezii din volumul Uncia de vise)

Ilustraţie grafică a paginii: Mariana Şerban

Maria CĂLIN

Stele vii se sting în zori
Roua-i lacrimă de flori.
Plâng în vreme prea târzie

metafora nopţii
În eul acesta cu spunerea necoafată
am recompus verbul a fi
repetat zbuciumat ca o roată
din nesomnul de-a vieţui.
Sunt un reper asumând o poveste
A rostului de-a nu rătăci
prin definiţii celeste
şi orizonturi surpate de gri.
Mi-e aţipirea pribeagă
elan frământat de cuvânt
şi cugetarea hulpavă
neostoită prin legământ.
Tu eşti definiţia, saga
majuscula orei târzii,
metafora din temelia
hărţuitoarelor risipiri.
La tine mă închin suplă noapte
cu spusă adâncă şi grea
există un dat pentru toate
aici eu îţi vând viaţa mea.

POEZIE

Băicoi 3

Pe campul plin de oi şi porci
E-un nume la intrarea-n sat,
Cînd intri, îl citeşti legat
Şi despărţit, când te întorci.

nu pot fi supărat pe Tine, Doamne
cât Tu eşti ritmul vieţii mele:
indiscutabil – mă vei duce-n toamne
dar primăvara m-a spălat de rele...
şi vin spre Tine-n dănţuiri ciudate
tot risipind petalele pe trepte:
cei din oglinzi – râzând pe săturate
mă încunună-n zodii preadeştepte!
...de-atâta blând roire de lumină
s-a şters din frunte-mi scrisul cel de
vină!

La Corneşti, în deal la stână,
Plânde-o măicuţă bătrână
C-al ei fiu nevinovat
Acum este îngropat.
A luptat cu vitejie
Şi i-a spus la-lui soţie
Că pleacă la bătălie,
Ca să scape de robie.

Andreea MARINESCU
Presimt
Presimt.
Presimt cum mâinile tale suave
trec prin păru-mi încâlcit
de soartă.
Mă uit spre soare şi râd –
Eu nu am inima în cap.
În miez de noapte,
mă uit la stele
şi simt cum sufletu
mi se umple de stele.
Am stele în suflet
şi căi lactee.
Stau şi mă uit la lună
cum îşi varsă peste mine
aiurita ei privire,
şi, printre stele, se strecoară
un fior de moarte.
Incep să râd.
Ce este moartea?
Un măr roşu de sânge
care putrezeşte când vrei să-l muşti.
Presimt.
Presimt cum mâinile tale suave
trec prin păru-mi încâlcit
de soartă.
Mă uit spre soare şi râd –
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Poezie şi filosofie

Un autoportret spiritual

(Urmare din pagina 1)

de Eugeniu NISTOR

Meditaţiile sobre, echilibrate, limpezi şi coerente,
cuprinse în versuri (uneori) ample, în care pot fi uşor
identificate unele picături de nostalgie masculină, subtil
strecurate, conturează profilul distinct al unui poet matur
încă de la prima sa carte. Căci Uncia de vise (Ed. Ardealul, 2010), volumul de debut al lui Marius Paşcan,
strânge între copertele lui producţia lirică a autorului de
peste două decenii. Aşadar, sub aspectul „dospirii” textului, avem, în cazul acestui volum, o selecţie extrem de
severă, ceea ce presupune că poetul are simţ autocritic
şi că ştie care îi sunt poemele stârnitoare de rezonanţe
la cititori.
De la lirismul pur şi versul cantabil, la lirismul surdinizat al versului liber, perceput ca ecou al rememorării,
poezia lui Marius Paşcan pare un diapazon de sonuri
stranii şi incantaţii ritualice – toate fiind caligrafieri îngrijite, nelipsite de o undă uşoară de duioşie, străbătute,
însă, ca de nişte bănuite nervuri, de întrebări şi mirări
esenţiale, cu scopul clar al obţinerii cunoaşterii de sine
şi de lume chiar şi într-un (aparent banal) monolog:
„Tăcem, / răvăşiri neştiute / zbat cu ecouri pânzele de
păianjen./ Stăm împreună / cu gândurile contorsionate
strident; / nu mai poţi să spui nimic, / din marea iubire /
doar amintiri anemiate / mai răscolesc peisaje de vers, /
izbuteşti doar să urăşti cu furie / imperfecţiunea din care
ai fost plămădit, / să sângeri sentimente, / să te scurgi
în canalul nepăsării celorlalţi; / zâmbeşti isteric / iar
neantul îţi sufocă spusele / Privesc suferinţa reprimată
a zâmbetului tău / o lacrimă trece prin tranşeea chipului / zgârie scârţâind hidos./ Tăcem... / Te văd zgribulită
de frisoanele neuitării / vieţuieşti din surogatul viselor,
/ nervii îţi tropăie prin tâmple / li se văd bolboroselile
cărnii, / peste toate, asurzitoare, / liniştea dospeşte implacabil aluatul de viaţă.” (Linişte dospită).
Adeseori în prim-planul discursului poetic se află
eul, dar nu un eu oarecare, ci un eu confesiv şi cugetător:
„Da, acesta sunt eu! / Nimic mai mult decât ecuaţiile
efervescenţei Tale, / o frenezie a adeneului rătăcit printre
spirale şi azimuturi sinusodale. / Cum ai promulgat, Doamne, pedegree-ul acestei lumi / cum ai omologat fiinţa
din nefiinţă / şi viaţa veşnic fugărită de moarte?”(Amuţitul
subînţeles). Confluenţa poezie-filosofie este pregnantă şi
în finalul poemului Povara cărnii, unde sufletul uman
transpare ca ceva discret şi anonim, locuind şi suferind
dincolo de învelişul senzitiv al corpului: „Carnea asta
cu care te plimbi căznit / pe podiumul cotidian / e doar
veşmântul jerpelit al fiinţei, / tu, păcătosul, o cari după tine
/ preţ de o viaţă; / după care, scăpat de această năvalnică
împovărare / judecat vei fi de mistuirile tribulaţiilor ei.
/ Orice ar fi, / poartă-ţi carnea cu smerenie, / chiar fără
vreo răsplată. / De nişte milenii / a trecut prin schingiuiri,
răstigniri / a fost arsă pe rug, / sacrificată pe altarul atâtor pretinse cunoaşteri. / Şi încă nu ştie nimeni sigur de
ce o mai porţi...” Iar, legat de această idee, să ne reamintim cum, în antichitatea greacă, orficii priveau trupul
de carne al omului ca pe o temniţă apăsătoare a sufletului, idee preluată, apoi, şi comentată pe larg în dialogurile
platonice. Glosele despre iubire sunt şi ele marcate de
această nuanţă expresivă modernă, operând în preajma
poeticii lui Nichita Stănescu: „Nimeni nu iubeşte ca tine
/ Nu există vreo etalare a sentimentului, / o metrică a

de Lucia Şopterean
Scriitor şi profesor, format în ambianţa intelectuală a
mişcării literare Echinox, Marta
Petreu cunoaşte o evoluţie care
contrastează cu concepţia şi
aşteptările tatălui ei şi anume aceea
de a renunţa la şcoală şi de a deveni
croitoreasă, iar lipsa comunicării
fiică-tată o va preocupa până la obsesie şi va constitui în acelaşi timp
obiectul anchetei pe care o va face
pe tema tatălui. A debutat editorial
în anul 1981 cu volumul de poezii:
Aduceţi verbele, după care a publicat volumele Dimineaţa tinerelor
doamne, Poeme neruşinate, Apocalipsa după Marta, poeme care
nu sunt aşa cum ne-am fi aşteptat,
confesiuni tandre sau melancolice, ci sunt discursuri sarcastice
despre tiparele constrângătoare
ale existenţei. În 2001 publică Falanga, o retrospectivă a volumelor
ei de poezie, o selecţie a poemelor
din cărţile apărute între 1981 şi
1997 şi tot atunci publică Ionescu
în ţara tatălui, operă care merge în

iubirii comune, / ci doar o simptomatologie referenţială. /
Categoric nu sunt iubiri identice / fiindcă amprenta sufletului e unică...” (Aşternutul defulărilor).
Un fel de ars poetica proiectează M. Paşcan în stihurile din Cu poezia. „Suntem doar noi, cohorta de rigoare /
servind concis la ropotul de reguli / doar foamea de rostire
mai prelinge / un doar de-a vieţui deasupra altor neguri.
(...); dar şi în cele din Exerciţiul spunerii: „Mă ostenesc
cu abisul atâtor mari nespuse / Călăuzind nedumeriri,
ecouri nepătrunse, / Şi dacă doar o caznă şi râvna vor
rămâne / E tot o recompensă din sufletul fărâme.” – unde
ritmurile şi metrica sunt clasice, dar expresivitatea este
una modernă.
Am putea aminti multe alte texte memorabile din
această carte, dintre care nu ar trebui să lipsească: Umbre
răvăşite de străzi (o privire „sociologică” dezolantă), Raiul mimetic (despre sentimentul apăsător al artificializării
vieţii), Păcătosul (o confesiune lirică a păcatelor
tinereţii), Despre circuitul anotimpului în natură (o
glosă a anotimpurilor poeziei, cu o aşezare în pagină
extrem de originală, amintind întrucâtva de preferinţele
lui Apollinaire), Configuraţia sufletului (decurgând din
nevoia autodefinirii), Avalanşa de surogate (un protest
vehement împotriva ingredientelor vieţii cotidiene care
„înfrânge iubirea şi atrofiază trăirea”), dar şi Dumnezeu
în limba ta, cu acest splendid final teologico-metafizic:
„Binecuvântată fie memoria învăţătorului Constantin
Noica, / Care i-a conferit Dumnezeului nostru / Cetăţenie
română...”
Ineditul expresiilor, decantarea ideilor în suave stări
de echilibru apolinic, discursul liric tihnit, bărbătesc,
aşezarea poemelor în pagini în concordanţă cu grafica
cărţii (purtând pecetea atât de personală a doamnei Mariana Şerban) – se constituie, în cazul poeziei lui Marius
Paşcan într-un exemplu elocvent al nevoii umane permanente de forme noi, care întrucât nu se găsesc în natură,
trebuiesc inventate; esteticienii numesc această stare
„foame de forme”, iar Lucian Blaga îi spune năzuinţă
formativă (nisus formativus – termen preluat din biologie). Mai trebuie să completăm descrierea volumului
lui Marius Paşcan cu specificarea textelor însoţitoare:
prefaţa, intitulată „Mai mult decât un debut”, semnată de
Marius Însurăţelu, un „Cuvânt înainte”, de prof. univ.
dr. Iulian Boldea, binecunoscut critic şi istoric literar,
precum şi o însemnare amicală, în chip de postfaţă, a
marelui nostru actor Florin Piersic.
Cu volumele: Metamorfic@, de Dumitru Mircea
Buda, Singurul Dumnezeu disponibil, de Laurenţiu Blaga, Iarba dracului (o viziune doar aparent luciferică),
de Adrian Armand Giurgea, Solo de palavre, de Valentin Covaciu şi, acum, Uncia de vise, a lui Marius
Paşcan – (toate apărute sub sigla Editurii Ardealul), se
configurează la Târgu-Mureş o nouă generaţie poetică.
Sunt lirici autentici, înzestraţi cu o puternică energie a
verbului, în mare măsură citadini şi doar prea puţin tributari spaţiilor campeste. Aşadar, mă bucur să pot semnala
aici prezenţa în peisajul literar târgumureşean a unei noi
generaţii de poeţi, o generaţie care, sperăm cu toţii, să nu
fie deloc răvăşită de inhibiţii şi prejudecăţi pe căile atât
de întortochiate ale timpului!

de Iulian BOLDEA

Pentru Mircea Muthu scrisul
a însemnat, cum mărturiseşte
undeva,
„o
modalitate
de
autoconstrucţie în primul rând
interioară”. Revelaţiile cuvântului scris, asumate deopotrivă cu
umilinţă şi cu orgoliu, au, în fraza
lui Mircea Muthu, rezonanţele
metafizice, grave, ale întemeierii
ontice.
Problematica balcanismului
literar trebuie privită, în opinia lui
Mircea Muthu, într-o perspectivă
justă, eliminându-se conotaţiile
peiorative care au fost ataşate
acestui termen. Balcanismul este,
în viziunea comparatistului clujean,
„un concept-imagine”, unul dintre
„reflexele balcanităţii”, el însemnând, totodată, „răscum-părarea
estetică, prin semnul lingvistic
deci, a unor drame multiple cu
rădăcini adânci şi amplificate de
veacurile de impact cu Semiluna
otomană, în principal. Balcanismul
estetic ca restituire şi fixare a
dramei cu reversul său parodic e
semnul de vitalitate a celulei creatoare din acest spaţiu aflat, s-a
spus, la răscrucea imperiilor vii
sau moarte”. Balcanismul, „delimitabil de balcanitate” este, cum se
precizează, „o realitate politică şi
etnică fragmentată”, apoi, din perspectiva mentalităţii, este „parte
integrantă dintr-o necesară dar şi
acuzată filozofie a supravieţuirii”
şi, într-o a treia accepţiune, balcanismul „ca răscumpărare prin
artă a unei geografii adiabatice,
trebuie înţeles ca o şcoală de
stil ce aglutinează sesnibilităţi
diferite şi, axiologic vorbind, ca o
formă de libertate în primul rând
interioară, în condiţii cu regim
preponderent autocratic”. Din-

colo de conceptul de balcanism
literar, care apare cu o constanţă
semnificativă în aceste pagini,
tematica volumului se leagă şi de
relevanţa spiritului transilvan („Ardeleanul are dorinţa, dar şi voinţa
spiritului de sistem sau, mă rog,
de cuprindere sistemică”) care
se caracterizează prin mentalitatea pragmatică, a lucrului bine
făcut („el îşi duce gândul până
la capăt”) sau prin accesul la „regalitatea” categoriei organicului,
„decelabilă în modul cum (re)
trăieşte istoria, în ataşamentul
faţă de valorile date sau create”.
Interesante sunt, alături de aprecierile despre profesia şi vocaţia
de dascăl universitar, paginile
confesive; aici sunt rememorate
aspecte ale unei copilării ultragiate de demonia comunismului,
în care lectura a constituit un refugiu, o cale de acces spre universul ficţional eliberator, după cum
literatura de calitate a constituit o
modalitate de „rezistenţă pasivă”.
Referindu-se la conceptul de
„geografie literară”, Mircea Muthu
relevă principalele dimensiuni ale
unei astfel de modalitate de explorare critică, ce se integrează în
„studiul de morfologie a formelor
de reprezentare literară”, ilustrând „principiul unităţii în diversitate” şi fundamentându-se
deopotrivă pe principiul sincronic
şi pe cel diacronic. Pe de altă
parte, mai trebuie să subliniez
că încărcătura etică a acestor
dialoguri este dincolo de orice
îndoială; criticul şi teoreticianul literaturii îşi expune cu pertinenţă şi
fermitate convingerile, crezul său
estetic, în care ideea de deontologie literară este mereu prezentă.
„Încrederea în cuvânt”, vocaţia
sintezei, aspiraţia spre un benefic
orizont interdisciplinar, asumarea
funcţiei soteriologice a cuvântului scris şi relevarea şanselor
lecturii şi comunicării literare de
autodefinire şi întemeiere a reliefului spiritual al fiinţei într-o lume
acaparată tot mai mult de imagine
– sunt doar câteva dintre reperele
tematice care articulează structural această carte în care regăsim
(auto)portretul spiritual al unuia
dintre cei mai înzestraţi critici literari şi teoreticieni ai literaturii de
astăzi.

Ionescu şi ţara tatălui

continuarea cercetărilor în filosofia,
literatura şi atitudinea politică a intelectualilor din perioada interbelică.
Deşi încă din titlu ne imaginăm că
autoarea face o pledoarie scepticului
Eugen Ionescu, nu e nici pe departe
aşa, ea nu-l idolatrizează, dar nici
nu îl urăşte. Pe scurt Marta Petreu
ni-l prezintă pe Ionescu faţă în faţă
cu Romania şi anume cu ţara Gărzii
de Fier, faţă în faţă cu propriul tată,
faţă în faţă cu Nae Ionescu, rinocerul cu pălărie şi nu în ultimul rând
faţă în faţă cu propria sa identitate. Primul capitol al acestei cărţi
Un Gorgias de Bucureşti, scris în
1991, este un fragment din teza de
doctorat a autoarei, are aproximativ
30 de pagini şi se distinge de celelalte capitole prin stilul doctoral. În
afară de sofistica lui Ionescu care e
abordată în primele pagini ale cărţii,
scriitoarea dedică a doua parte a
capitolului pieselor de teatru. Felul
în care Marta Petreu ne ghidează în
receptarea textelor lui Ionescu ne
face să realizăm de ce lumea este

o scenă pe care se perindă marionete, de ce “el este un manchin
al disperării”(1) ,de ce întalnim la
Ionescu “sentimentul persistent al
neliniştii, al zădărniciei sfârşitului
de lume ”(2), iar textele sale sunt un
mélange de comic, tragic şi ludic.
Printr-o simplă lectură a capitolelor
ce urmează, începând cu “Rinocerii” şi încheind cu ‘ Ţara tatălui, Ţara
de fier“, ne dăm seama că Ionescu
şi-a construit întreaga operă din
“ceea ce a trăit în -ţara tatălui-, în
copilăria şi tinereţea sa”.(3) Imaginea tatălui nedrept şi tiran e în
contrast cu figura gingaşă a mamei.
Tatăl Ionescian, domnul avocat
Eugen este asociat cu întunericul,
e legionar, democrat, fracmason,
naţionalist, stalinist, e personajul
care şi-a pus amprenta asupra ţării
tatălui, adică Romania, văzută ca
patrie refuzată de Eugen Ionescu,
spre deosbire de Franţa, patria
dezirabilă. În parteneriat cu tatăl, rinocerii nu erau altceva decat colegii
săi de generaţie antisemiţi, de care

se declara separat pentru eternitate
” la judecata din urmă eu voi fi in
stânga sau în dreapta Tatălui, iar ei
de partea opusă; dacă mă duc în iad,
ei se vor duce în rai; daca mă duc
în rai, ei vor fi în iad ”(4). Ionescu
era adversarul revoluţiei spirituale
propuse de legionari, pentru că nu
admitea renunţarea la individualitate şi dizolvarea insului în pata
colectivităţii. În ultimul capitol al
acestei cărţi, Ionescu este din nou
nemulţumit de existenţa sa şi de
lumea prin care se perindă, la fel ca
şi Cioran. Ameninţat de vârsta de
fier a anilor româneşti ٔ40, constată
ghinionul de a se fi născut şi precum
Iov îl intrebă pe Dumnezeu” de ce
m-ai scos din pântecele mamei
mele?” (Iov 10,11) Tăcerea lui Ionescu despre epoca sa diplomatică
descifrează secretul tăcerii lui Cioran despre epoca sa legionară. Între
cei doi se conturează asemănări,
amândoi fiind atinşi de disperarea
de a fi, dar şi diferenţieri în ceea ce
priveşte atitudinea faţă de istorie.

Marea nelinişte a metafizicienilor
în general se datorează capacităţii
lor de a pune întrebări la care nu
întrevăd răspunsul. Răpunsul pe
care îl dă cartea la întrebările care
se desprind din paginile ei este unul
negativ, cum că Ionescu nu ar fi un
Gorgias de Bucureşti, un manierist, un sofist, ci doar un simplu om
preocupat nu de viaţa sa, nici de
cea a evreilor, ci de soarta întregii
omeniri. Ceea ce se observă în scrierea Martei Petreu este nonşalanţa
cu care trece de la un subiect la altul,
retorica surprizei, dar şi eleganţa şi
rafinamentul cu care valorifică şi
manevrează conceptele.
1. Marta Petreu, Ionescu în ţara
tatălui, Cluj, Ed.Biblioteca Apostrof, 2001, p.29
2. Marta Petreu, op.cit., p.32
3. Marta Petru, op.cit., p.158
4. Eugen Ionescu către Petru Comarnescu, scrisoare din Paris, 7
ian.1946, în România Literară,
nr.13, 8-14 aprilie 1993, p.10
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Cronici artistice, senzitive şi paranormale

de Ioan SUCIU MOIŞA
Trebuie observat, ab ovo, că Gheorghe Botezan este unul dintre poeţii dilematici, ce nu pot fi
definiţi decât într-un registru al aproximării şi al
incertului, nu atât pentru că poezia lui presupune
aşezarea între limite de semnificaţie destul de
largi, ci mai ales datorită asocierilor derutante, în
care sintagma se structurează din întâlnirea unor
vocabule ce vizitează în egală măsură jargonul si
neologismul, ironia rafinată şi licenţiosul, filozofemul şi banalul. Vorbim aici din perspectiva
noului său volum de poeme, „Cronici artistice,
senzitive şi paranormale”, publicat la Editura Ardealul, în 2010, cu o succintă dar aplicată prefaţă,
semnată de Iulian Boldea.
Această neobişnuită formulă poetică creează
impresia că poetul nu umblă prea mult la sensuri,
la rigoarea impusă de vers, ci mizează pe prima
extracţie entropică, pe o spontaneitate ce poate fi
asimilată dicteului automat, cu aproximările aferente. Sigur că, după acest exerciţiu de spontaneitate, poetul redistribuie imaginile funcţie de ideea
ansamblului, nu întotdeauna clarificată, cel mai
adesea lăsată într-o expectativă sugestivă destul
de ademenitoare, dar şi de derutantă în acelaşi
timp.
Poate datorită acestei forme de configurare a
textului, efigia poetului are contururi ceţoase, cu
relief în mişcare, aşa încât uneori ai impresia că
este un produs distorsionat de refulări şi angoase,
de nevoia revanşei sau de recurenţa obstinantă a
unui peisaj al dezabuzării şi al degradării ireversibile. El îşi postează avataruri în microuniversuri
celulare, adeneice, de unde se iveşte din când în
când ca un personaj episodic care nu-şi aparţine,
care încearcă să se identifice prin poezie, care se
aproximează dintr-o serie de ipostaze fugare, ce
nu vor să se închege, ci doar sugerează posibile
substanţieri de o clipă în peisajul jucăuş al engramei.
Dincolo de unele inadvertenţe, poezia sa se
înscrie într-un registru al dilemei ontologice, al
aproximării stărilor şi al sintezei grăbite, dedusă
dintr-o asociere respirată ca un spans ftiziologic,
de unde şi impresia că poetul nu şi-a propus să
lucreze prea mult la formă, de teama ca substanţa
spontană să nu sufere deprecieri ori să se clarifice
într-atât încât să afecteze sugestia.
E adevărat că salturile de la o idee la alta, scu-

zabile de presupuse elipse, asocierile stridente, cu
vocabule extrapolate, uneori licenţioase, aşezarea
abruptă, aproape paradoxală, brutalitatea şi insolitul unor termeni creează premisele unor versuri dacă nu umoristice, cel puţin surprinzătoare,
precum în versurile: „Am inventat nimicul, să
schimb deşertăciunea mişcării/ Într-un sanctuar al
plăcerilor efemere./ Un vierme de lumină volatil
mă gâdilă la ouă/ Când văzui femeia.”
Atmosfera poemelor lui Botezan specifică,
îndeobşte, mediul pieţelor insalubre, populate de
personaje de cea mai joasă condiţie, cu limbaje jargonice, pasibile de stări abrutizate, care-şi trăiesc
viaţa pe muchie de cuţit; un mediu de consistenţă
vâscoasă, în opinia poetului, în care culorile verzui, negru, galben, alb murdar şi cenuşiu formează
un tablou suprarealist în permanentă prefacere.
Poetul sintetizează, conceptualizează, dezbate pe
marginea stărilor de dezabuzare, interoghează, se
revoltă dar şi ironizează, încearcă să prindă în filonul poemelor sale atât condiţia poetului, în particular, cu „aroganţa” omniscientului – „Poezia
stă la baza tuturor lucrurilor ca o placă turnantă./
Daţi-mi cuvântul şi voi construi universul poeziei/ şi piatra de hotar!/ Pe urmă daţi-mi voie
să iau o pauză.” – cât şi condiţia omului cotidian preocupat de finalitatea lucrurilor, depeizat de
orice speranţă, în versuri precum „de greaţă şi de
haos murim” sau „totul este dezgustător în acea
putrefacţie de un verde ancestral”. Dar adesea poetul supralicitează, personifică într-un mod greu
de imaginat de lectorul orecum nedumerit: „Piatra te măsoară în zborul tău,/ în viscerele ei”.
E adevărat, poezia e greu de prins în definiţii,
în rigori şi norme, acum, la această interferenţă
de stiluri, mode şi concluzii lirice, aşa că orice
sintagmă se poate justifica între graniţele foarte
largi de semnificaţie ale versului. Sigur, Botezan
vizitează adesea câmpuri virgine, se specifică tocmai prin aceste asocieri neobişnuite, se postează
într-un univers „halucinant”, în care atomii, celulele, genele şi alte formaţiuni microscopice sunt
locuite de poet în ipostaze suprarealiste, e şi locuit însă de aceste microuniversuri anatomice, şi
expulzat adesea ca într-un joc cu accente ironice
şi absurde: „Toate locuiau în mine – îmi pipăiau
confortul şi liniştea/ cu priviri din lumina atomului./ Şi eu mă bucuram de unitatea tenului meu

– cum/ undele fetiţe conversau telepatic/ despre
vremea de afară./ Din exterior auzii o voce de prieten – Trezeşte-te, mă,/ şi coboară din tavan, mă
îndemna/ colonelul Dan, haide jos să jucăm tenis
de masă. Ce/ dracu, mă, te-ai îmbătat de soare
– Mă trezii în interiorul meu căci adormisem
în mine lipit/ de tavanul atomului şi-n surdină/
auzii tautologia: Trezeşte-te, Lazăre, cuibărit în/
pasăre!. Parcă toate cele ale mele erau/ în derivă
şi zburau care încotro. Apoi, cătinel – cătinel,/ coborai pe a treia planetă/ de la soare şi mă ridicai
în capul oaselor./ Fetiţele atomice dispăruseră în
mine cu mămici cu tot,/ dar eu eram chiar eu când
m-am/ trezit din hipnoză.”
Poemele lui Gheorghe Botezan sunt structurate din imagini fragmentare, clivate pe o
subiacenţă ce camuflează orgoliul alesului, al celui diferit, altfel decât omul obişnuit, privilegiatul
destinului, cel agreat de zei, cel care încearcă în
acest fel să-şi salvează identitatea de la neantizare.
Poetul îşi trage vasăzică seva din mediul
periferiei, valorifică o lungă experienţă alături
de fauna acestui mediu mărginaş, pune în asociere expresia specifică şi sinteza unei îndelungate vieţuiri în bibliotecă, iar din acest coabitaj
rezultă o poezie asemeni acestei ciudate încercări
de puneri în acord. Sigur că după mai multe cărţi
de poezie, Botezan are experienţa scrisului, e
conştient că developând acest mediu se detaşează
de locul comun, deşi în substanţa versurilor sale
sunt, uneori, vizibile semnele empatiilor lecturale
din poeţii optzecisti, ce pot fi specificaţi fără prea
mare efort.
Putem concluziona totuşi că Botezan este un
poet spontan, care şi-a găsit un culoar de exprimare, cu toate bruiajele externe, care poate fi
identificat dintr-o privire, el poartă semnul semnul pieţei şi al bibliotecii, semnul unei fecunde
interferenţe, în care erotica primeşte accente
ironice, chiar vulgare uneori, cotidianul e aproximat în sugestii destul de radicale, iar problematica
existenţială e surprinsă îndeobşte în ecuaţii finale,
fără soluţie: „Neant şi viscere, înlănţuire ADN de
lumină/ Şi ochi cubici într-o geometrie a hazardului”. Oricum, poezia aceasta este o reflecţie a poetului în oglinda propriei existenţe şi a existenţei
în oglinda lumii.
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Cină cu Anna Karenina

Leaganul respiratiei

Autor: Gloria GOLDREICH
Editura: RAO, 2010
Şase femei se reunesc într-un grup de lectură, împărtăşind aceeaşi pasiu-ne pentru literatură. Desi nu sunt prietene, fiecare nuterşte o profundă
înţelegere pentru celelalte. Sau cel puţin aşa
cred ele. Într-una dintre nopţile în care s-au
adunat pentru a discuta despre cărţi, află
cu uimire că tânăra cea
mai invidiată din grup
divorţează de soţul ei
cel perfect pentru un
motiv pe care nu vrea
sub nici o formă să-l divulge celorlalte. Faptul
că o căsnicie ce părea
idilică s-a dovedit
atât de vulnerabilă le
uluieşte, împingândule să speculeze asupra
cauzelor şi asupra motivului care ar constitui
trădarea absolută în
propria relaţie.
De-a lungul unui
an, în timpul unor
discuţii despre romanele lor preferate,
ele dezvăluie povara,
amărăciunea şi adevărul
dureros pe care le-au ţinut ascunse, şi, făcând asta, încearcă să găsească curajul de a deschide un nou capitol în viaţa lor.

România anului 1945: al Doilea Război Mondial tocmai a luat sfârşit, iar minoritatea
germană este livrată aparatului de represiune sovietic. Adolescentul Leo Auberg cade victimă, alături de
zecile de mii de conaţionali, deportărilor în lagărele de
muncă din Uniunea Sovietică. În recluziune, întregul
univers se restrânge la gesturile şi obiectele simple, la
foamea de zi cu zi, la prieteniile pe muchie de cuţit.
A-ţi păstra umanitatea în astfel de condiţii
înseamnă a te investi sufleteşte în relaţia cu obiectele banale. O lopată de încărcat cărbuni poate deveni
hrană pentru suflet şi minte. La fel, leagănul respiraţiei,
reglând cadenţa corectă a unei existenţe greu de imaginat - mărturie de o intensitate cutremurătoare a
unei drame istorice mult timp ignorate.
După lungi discuţii cu poetul Oskar Pastior
(1927-2006) şi cu alţi supravieţuitori ai lagărelor sovietice, Herta Muller a adunat materia epică pe care a
contopit-o în acest mare roman apărut la Carl Hanser Verlag în vara lui 2009, cu doar
câteva luni înainte de a i se acorda Premiul Nobel. Leagănul respiraţiei apare în 45 de
ţări.

Din lirica românească de
dragoste

OPERA BLAGIANĂ
Filosofie şi destin
Studii şi interpretări critice

Selecţie de: Ileana SANDU, Eugeniu NISTOR
Editura: ARDEALUL, 2010

Volum coordonat, prefaţat şi îngrijit de:Eugeniu NISTOR şi Iulian BOLDEA
Editura: ARDEALUL, 2010

Autor: Herta MULLER
Editura: HUMANITAS, 2010

O antologie de poezie erotică e, practic, lucru imposibil. Căci înseamnă a relua, prin
Autorii studiilor din acest tom sunt nume cunoscute în peisajul filosofic şi
filtru tematic, toată istoria poeziei. (...) A ieşit, în totul, o biografie de sentiment, o literar contemporan. Ei şi-au propus o abordare din diverse unghiuri a operei
fenomenologie amoroasă extrem de nuanţată. (...) Oricum, cartea e un admirabil album lui Lucian Blaga, carerămâne, totuşi, atât de atipică în ansamblul spiritualităţii
de sentimente, cu gramatici acut diferenţiate ale tandreţii. (Al. Cistelecan)
româneşti
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AFORISME
de Radu MUREŞAN
Conflictul unora denaturează în
conflictul tuturor.
•
Statutul social e dat doar de
slăbiciunile cele mai comune ale
celor mai comuni oameni. Comunul e întreţinătorul sclaviei.
•
Iubitorul adevărului ce cu muzică
se face înţeles, vorbeşte cu vorbe
sincere de opinii instigatoare.
•
Sângele eroilor nu aduce schimbare
doar pătează.
•
Regimul comunist naşte mentalităţi
cleptomane avide după schimbul
lucrurilor însuşite.
•
Carnea impertinent miroase în
plină stradă semănând foame printre trecatori. Ei trec pe lângă geamul deschis, uitându-se în direcţii
opuse, parcă ar vedea un ciung
sfâşiat de boli şi de viaţă cerşind...
dar acela e doar stomacul fiecăruia,
şi stomacul fiecăruia e ciungul istovit...
•
Adânc, în inima populaţiei cucerite
de foamea faimei se desfăşoară carnagiul avariţiei.
•
Educaţia fricii te poate transforma
în acel ceva ce nu speră la mai bine
însă speră să moară fără durere...
frica te apropie de durere chiar
înainte ca tu să o cunoşti...
•
În sala vieţii găseşti ispite printre
cearceafuri pătate, ispite goale dar
acoperite cu peruca şi plasticul
democraţiei impuse.
•
Între ziduri de oţel, tristul clovn supraponderal înfulecă hrana celor ce
nu sunt sătui. El încearcă să nu pară
disperat, dar pare patetic...
•
Universalitatea prostiei umane va fi
dusă la capăt de dorinţa de comunicare anonimă
•
Fiul confortului adună slugi vicioase.
•
Târfa democraţiei îşi descoperă
veşmintele în vederea adulaţiei
carnale acceptând în acelaşi timp
întrebări moralizatoare din partea
impotenţilor întărâtaţi...
•
Căruciorul cu două roţi şi două
mâini de milă propulsatoare strigă
trecătorilor cuvinte cunoscute generatoare de fonduri monetare comune...
•
Înaintarea în zile nebărbierite
controleză permisiunea viselor ce
vor să intre prin spatele slăbiciunii
monetare.
•
Pe scaunul tapiţat un fund aşezat
de servicii cerşetor va duce la gură
leşul poftit de financiarul prestigiu.
•
Chiar de-ar fi să plec din partidul
omului legat de sârme de opinii
activatoare, foamea de răspunsuri
întrebărilor suspendate se va
personifica în deconspiratorul
democraţiei.
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