
Ne mândrim cu nume 
ilustre ale poporului nostru, 
contemporane sau nu, păsări 
melodios grăitoare, ce duc în 
zborul lor spre necunoscut 
cântecul neaoş al identităţii 
noastre de români, care ne 
reprezintă şi care reprezintă 
cărţile de identitate a neamu-
lui peste oceane, ne amintim 
de ele şi le cinstim, poate 
niciodată suficient.  

Să nu uităm nici de 
personalităţile mureşene, 
nu mai puţin importante, 
care, prin contribuţia lor, în 
oricare domeniu ar fi, ne-au 
demonstrat ce înseamnă o 
privire semeaţă de ardeleni. 

Se cuvine, de aceea, 
să ne îndreptăm privirea 
şi gratitudinea în acelaşi 
timp, cu acest prilej, şi spre 
contribuţia mereu vie din do-
meniul criticii, nu lipsită de 
importanţă, cu atât mai mult 
că e “de-a noastră” şi să-i 
cinstim memoria  în semn 
de recunoştinţă şi admiraţie, 
dând glas rândurilor semnate: 
Cornel Regman, istoric şi 
critic literar, fiul  satului 
Daneş, din judeţul Mureş, 
celui de la a cărui trecere în 
nefiinţă s-au împlinit unspreze-
ce veri fierbinţi, în 14 iulie.  

(Continuare în pagina 2)
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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

 Născută la Deda, judeţ Mureş, Maria Gliga a absolvit Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu” 
din Cluj Napoca în anul 1999, cu specializarea “Tapiserie-Design Vestimentar”. Din acelaşi an este 
membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Târgu Mureş urbe în care este şi profesor la Şcoala Populară 
de Artă şi designer la Textor. (Cora FODOR)

Se distribuie 
GRATUIT. 

Maria Gliga sau întoarcerea la începuturi

Inflexiuni solare
Etica memoriei

      de Iulian BOLDEA

Ceea ce frapează, poate, cu 
îndoită forţă în al cincilea volum 
al Jurnalului (1996-1997) Monicăi 
Lovinescu, apărut la Editura Hu-
manitas în 2005 e, înainte de 
toate, discernământul moral de 
o precizie ireproşabilă, dublat de 
instransigenţa judecăţilor, nu o 
dată severe, intolerante, mai întâi 
cu sine şi apoi cu ceilalţi. Dincolo 
de tribulaţiile cotidianului, cu ges-
turi ce par mecanice, repetitive, dar 
care fac, totuşi, parte dintr-un ritual 
existenţial pus cu obstinaţie în ser-
viciul legitimării fiinţei prin cultură, 
prin cuvântul scris şi printr-o etică a 
valorii inconturnabilă, Jurnalul e o 
probă a nevoii autoarei de regăsire, 
prin intermediul verbului evocator, 
a propriei identităţi, sfâşiată între 
două spaţii de cultură, de trăire şi de 
simţire, desemnate cu patos afectiv 
reţinut şi cu luciditate. Bucureştiul 
regăsit după o absenţă îndelungată 
e resimţit cu perfect aplomb etic, 
refuzându-se orice refugiu în vreo 
mitologie a trecutului. 

Destinul tragic al mamei (Eca-
terina Bălăceanu) ocupă un spaţiu 
privilegiat şi semnificativ în aceste 
pagini; documentele securităţii, la 
care Monica Lovinescu are acum 
acces, transcriu o dramă a unei 
libertăţi confiscate, torturile şi chi-
nurile la care a fost supusă Ecateri-
na Bălăceanu pentru vina de a avea 
un copil exilat. Frazele diaristei 
sunt pregnante şi exacte, lipsite 
de stridenţe retorice sau afective, 
dar cu atât mai drastice. Sentimen-
tul de vinovăţie pe care memoria 
abisală a diaristei îl adăposteşte 
e înregistrat cu aceeaşi luciditate 
tranşantă, din care orice umbră de 
idealizare de sine e absentă. Orice 
compromis. Orice autoiluzionare. 
Ultragiul şi culpabilitatea sunt cele 
două sentimente dominante pe 
care le încearcă Monica Lovinescu 
la lectura proceselor-verbale de 
urmărire a mamei sale, documente 
ale terorii, scenarii contrase ale unui 
Timp malefic, în care conştiinţele 
umane erau reduse la neantul dog-
matismului, desfiinţate sau îndoc-
trinate cu premeditare. Monica 
Lovinescu e perfect conştientă de 
inadecvarea dintre instrumentele 
analizei conceptuale, ale logicii 
diurne şi spaţiul acesta afectiv tur-
bionar, în care stări afective de o 
deconcertantă profunzime (com-
plexe indefinibile, trecutul ororii, 
prezentul vinovăţiei etc.) reprezintă 
tot atâtea răni de nevindecat, tot 
atâtea traume intolerabile: „Cum să 
te instalezi cu bisturiul analizei în 
astfel de zone tulburi, gâlgâind şi 

de puroiul vinovăţiei resimţite sub-
iectiv, şi de sângele nevinovăţiei re-
ale? Ştiu totuşi că va trebui s-o fac 
şi că amânarea aceasta neistovită 
n-are nicio scuză”.

Evident, paginile Jurnalului, 
atât de dense, atât de substanţiale ca 
materie biografică şi evenimenţială, 
ne oferă un prim nivel al percepţiei, 
de ordinul fenomenalităţii, al apa-
rentului şi cotidianităţii, în care 
gesturi, întâmplări, scene, figuri, 
unele pitoreşti, altele odioase, un-
ele transcrise în peniţă afectivă 
sau elogioasă, altele repudiate cu 
tranşanţă sunt strânse laolaltă în 
pasta unui prezent dinamic, înreg-
istrat cu o frenezie a detaliului ce 
asumă, sub specia autenticităţii 
autobiografice, şi anecdoticul sau 
faptul banal şi gestul sau cuvân-
tul revelator. Una dintre obsesiile 
Jurnalului e, firesc, cumva, tema 
memoriei şi, legată indisolubil de 
ea, cea a identităţii. România este, 
notează diarista, „nu doar aritmică, 
ci şi uitucă. Chiar dacă am fi V. şi 
cu mine în stare să alcătuim «sin-
teze», numai de memorie istorică 
nu are nevoie o populaţie dor-
itoare, dimpotrivă, de o amnezie 
cât mai prelungită. Văzând cum 
nu se preocupă nimeni de ce-a mai 
rămas ca memorie în exil (arhive, 
biblioteci, supravieţuitori), mă mir 
mai puţin de numărul mic al studi-
ilor despre exilul din 1848. Trebuie 
să fie probabil o vocaţie naţională: 
preferăm legenda, confruntării ei 
cu adevărul istoric, cu cercetarea 
surselor”. Sau, într-o altă pagină, 
câteva rânduri revelatoare pentru 
condiţia neamului românesc, care 
şi-a făcut, în chip paradoxal, din 
amnezie un instrument de legiti-
mare identitară: „Se tot întreabă de 
ce evreii au memorie şi noi nu. Îi 
răspund că evreii au supravieţuit 
aducându-şi aminte, iar românii, 
uitând. (Pata albă a absenţei noastre 
timp de vreun mileniu de pe hărţi 
din ce altceva s-a născut dacă nu 
din uităciune?)”. Multe dintre eve-
nimentele politice care se petreceau 
în România acelei epoci (victoria 
Alianţei şi a lui Emil Constanti-
nescu în alegeri, eşecul lui Nicolae 
Manolescu la prezidenţiale, însoţite 
de trădările şi laşităţile unora, de te-
nacitatea altora etc.) sunt transcrise 
pe larg, cu detalii revelatoare, ce 
transformă paginile de jurnal în 
document psihologic, adâncind 
caracterul său de depoziţie morală 
asupra prezentului, concomitent 
cu încercarea de resuscitare a unui 
trecut revolut. Pasionante sunt şi 
însemnările, polemice, atente, rig-
uroase, neconvenţionale, despre 
cărţi, scriitori, evenimente cul-
turale, care transformă Jurnalul 
Monicăi Lovinescu într-un adevărat 
festin al intelectului. Pragul etic 
pe care îl impun aceste pagini de 
jurnal se întâlneşte, pe parcursul 
multor însemnări, cu pasiunea, 
obsedant reiterată, a adevărului şi 
a mărturiei netrucate, expusă în 
regimul lucidităţii depline şi tute-
lare. Confesiunea se încarcă, astfel, 
de reverberaţiile etice ale pactului 
legitim cu memoria, cu neuitarea, 
condiţie a libertăţii interioare şi a 
identităţii cu sine a fiinţei.

“Criticul criticii”
de Daniela LIRCĂ MOLDOVAN

ÎN BRAŢELE APEI

de Dan CULCER

Se dedică Prepeliţei
Valurile sărate ale lacrimei
Clipocesc la picioarele noastre,
nivelul Oceanului creşte,
gheţurile de la Nord şi de la Sud
se topesc. Încălzire globală.

Şi totuşi ne este tot mai frig.
apa ne cuprinde genunchii, inima.
Mai avem doar timpul să bolborosim
privindu-ne prin sticla verde
a apei sărate, a lacrimei.
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“Giuluş” 2010

„Nu-i lumea aceea pentru 
mine!”
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Interviu cu Dumitru Fărcaş:

un interviu realizat de Mihai SUCIU
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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

Expoziţii la galeriile U.A.P.R 
Târgu-Mureş în 2010
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(Continuare din Pagina 1)
Din descendenţa familiei de critici 

ardeleni, reprezentaţi prin Ilarie Chendi, 
la care însuşi aderă Cornel Regman, 
stimulaţi de lupta dusă de Titu Maio-
rescu împotriva mediocrităţii, mem-
bru al Cercului literar de la Sibiu, 
moment decisiv pentru formaţia sa de 
critic literar, dezvoltându-şi aptitu-
dinile şi orientându-şi preferinţele din 
tinereţe în materie de judecată critică 
sub influenţa lui George Călinescu, 
a fost comparat şi asemănat deseori 
cu Pompiliu Constantinescu prin pre-
cizia şi intransigenţa cu care puneau 
“diagnosticul” operei literare.

Criticul s-a impus în peisa-
jul criticii literare, pe linia inter-
belicilor, predominant prin volumele 
sale de cronici literare şi foiletoane 
(Confluenţe literare, Cărţi, autori, 
tendinţe, Cică nişte cronicari…, 
Selecţie din selecţie, Colocvial, 
Explorări în actualitatea imediată, 
Noi explorări critice, De la imperfect 
la mai puţin ca perfect), dar şi prin 
studiile sale critice reduse numeric, 
însă foarte valoroase (Agârbiceanu şi 
demonii. Studii de tipologie literară 
şi Ion Creangă. O biografie a ope-
rei), vădind la început o tendinţă de 
gust îndreptată spre clasicii litera-
turii (Confluenţe literare), după care 
oprindu-se constant la “actualitatea 
imediată” reprezentată vertical.

De-a lungul timpului şi-a făurit 
involuntar o imagine de “incomod”,  
prin gustul său ascuţit pentru polemică 
(“o luptă purtată în văzul tuturor şi a 
cel puţin un arbitru: opinia publică” 
– cum singur o definea), prin “tonul 
dăscălitor” cum se autocaracteriza, 
prin replicile, acuzele şi săgeţile ce le 
lansa spre critica actuală şi la adresa  
criticului-trubadur (“înzestrat cu o 
ştiinţă specială de a pişca struna la 
momentul oportun de a întreţine arti-
ficial o faimă sau alta”), cu o oroare 
şi o idiosincrazie constante la adresa 
erorii şi “spiritul sectar“ (pe care îl 
defineşte ca invenţie şi improvizaţie 
în scopuri subiective, superficiali-
tate şi compătimire cu colegul, spe-
cializarea “retinei” numai în scopul 
solidarităţii), toate aceste manifes-
tate acut şi detectate în critica vremii 
sale.

Deşi nu a fost receptat întotdeau-
na cu braţele deschise de contempo-
rani din motive enumerate mai sus, 
uneori acuzat, alteori negat, mai mult 
antipatizat decât privit cu simpatie, 
există cu siguranţă calităţi pe care 
sunt dispuşi să i le recunoască deschis 
majoritatea: francheţe, probitate, lu-
ciditate, răbdare, spirit metodic, ju-
diciozitate, capacitate de pătrundere, 

meticulozitate şi lista ar putea con-
tinua, acestea alăturate de cele mai 
multe ori cu ironia, ca armă pricipală 
în arsenalul său, demonstrând o 
ascuţită inteligenţă, fiind ghidat întot-
deauna de o cultură incontestabilă şi 
caracterizat de probitate, ca însuşiri 
vitale în argumentarea critică, calităţi 
pe care însuşi criticul le denunţă ca 
substanţiale într-un astfel de demers. 

Nu s-a înclinat predilect spre 
teoretizare, nu a fost atras de 
generalizări, eventual de “ideile ge-
nerale încorporate în cuvântul expre-
siv, în aprecieri concrete, în judecăţi 
de valoare substanţiale” (Cică nişte 
cronicari…, capitolul: “Dintr-un in-
terviu...”), ci, după cum subliniază 
într-una din cronicile sale din acelaşi 
volum de cronici, se apleacă, potrivit 
vremii sale, asupra “criticii aplicate”, 
asupra operei în toată diversitatea ei, 
promovând la fel ca ceilalţi cerchişti 
autonomia esteticului, ca unică formă 
de raportare. Desigur că plăcerea de a 
se apropia de obiectul literar în cauză 
este prelungită şi amânată de satis-
facerea unui alt deliciu, acela de a re-
aliza exegeza exegezei, de a explica 
sistematic, de a inventaria meticulos 
sau pur şi simplu de a contrazice prin 
argumentare punctele de vedere ale 
preopinenţilor săi. Această atitudine 
îi conferă criticului individualitate şi  
învederează un spirit aplecat temei-
nic asupra paginilor ce i se revelează, 
cu nesfârşită răbdare şi poftă de 
cunoaştere, iar emiterile critice, 
într-un limbaj plastic, de multe ori 
criptic, întortocheat prin numeroase 
arborescenţe, se  dezvăluie atent la 
detalii, ca după lungi şi perseverente 
recitiri, revizuiri şi  reveniri.

Impulsionat şi captat de 
investigaţia unor zone mai puţin 
frecventate sau tentat să parieze pe 
opere clasate de opinia critică ori 
să schimbe percepţia implacabilă 
revărsată asupra unor scriitori, 
criticul Cornel Regman s-a exersat 
şi în cronici de poezie sau epică, dar 
măsura valorii sale a oferit-o “critica 
criticii”, în care a excelat, oferind un 
“mic spectacol” (Nicolae Manolescu), 
netemându-se să “amendeze” critici 
consacraţi ori să demonteze efigii en-
tuziastic conturate.

S-ar putea vorbi mult despre cel 
care a fost criticul şi istoricul literar 
ardelean Cornel Regman (1919 – 
1999), dar să-i lăsăm opera să grăiască 
în numele său, singura capabilă să 
menţină vie imaginea  unui tempera-
ment artistic uşor recognoscibil, dar 
nu la fel de uşor de egalat în atitudine 
şi emisie critică.

In memoriam Cornel REGMAN

“CRITICUL CRITICII”
de Daniela LIRCĂ MOLDOVAN

Vara asta a venit cu termenul de 
valabilitate gata expirat. Şi n-am unde 
să reclam... Nici protecţia consumato-
rului, nici guvernul, nici justiţia nu vor 
să cerceteze problema... nici măcar 
poliţia care, aşa cum ştim, se bagă-n 
seama când te aştepţi mai puţin; aşa 
că stau ca prostu´ şi mă mir că atâta 
lume fojgăie prin faldurile sordide ale 
verii ăsteia cu miros de câine ud, de 
magazin de haine ˝second hand˝ şi 
nimeni nu schiţează vreun gest de 
greaţă sau măcar de lehamite...

...Şi trec prin vară şi vara trece 
prin mine; e o ţesătură îngălată în-
tre mine şi vară...vară râncedă, vară 
umedă, vară în care aerul nu mai are 
parcă procentul ştiut de oxigen.

Trec prin vară la fel ca tine... şi 
ca el... şi ca voi, ca ei... prin vara 
asta saturată de fungi şi de ţânţari, 
de roiuri de ţânţari care brusc au de-
scoperit că grupa mea sanguină e 

cea mai delicioasă şi vin în haite să 
s-adape din sângele meu cu glicemia 
uşor la limită şi forează-n epiderma 
mea cu voluptate şi ură.

Şi tot în vara asta am desco-
perit că, pentru prima dată, florile din 
grădina vecinei mele sunt mai fru-
moase decât vecina pe care ani de-a 
rândul am considerat-o expresia 
frumuseţii desăvârşite şi cu care am 
avut suficient de multe vise erotice în 
nopţile verilor trecute.

Am mai descoperit ceva în vara 
asta: am descoperit că zilele şi 
nopţile sunt mai lungi decât în alte 
veri. Altădata nu-mi ajungea timpul 
pentru nimic... acum descopăr că-mi 
ajunge şi că-mi rămâne un timp pe 
care l-aş numi timp rezidual şi în care 
n-am ce face, în care nu-mi găsesc 
locul. Timpul ăsta rezidual, dacă se-
ntâmplă să fie ziua, de bine de rău 
îl mai pot omorî cu câte ceva... dar 

noaptea...noaptea devine un timp al 
gândurilor cu iz putred şi cu rătăciri 
jumate vis, jumate realitate.

Îmi rămâne însă mie netrebnicul 
şi blestematul lumii, îmi rămâne 
speranţa că într-un final mă voi tre-
zi, mă voi bucura că n-a fost decât 
un vis, un coşmar; şi voi vedea că 
vara asta-i ca toate celelalte de până 
acum, nici mai bună nici mai rea, voi 
vedea  că vecina mea  e la fel de 
frumoasă ca şi vara trecută (poate 
să-i fi apărut un mic rid lângă ochi, 
cine mai ştie), voi reînnoda firul vise-
lor neruşinate în care protagonişti 
vom fi eu şi ea; şi voi mai descoperi 
că din nou n-am destul timp pentru 
câte aş dori să fac...

Dar oare voi şti vreodată unde-i 
vis şi unde-i realitate?

Şi dacă voi şti... va fi vreo 
diferenţă?

Vară sordidă           de Ioan MĂRGINEAN

Păpuşa mea a fost primul lucru 
ce m-a învăţat să fiu mare. Nu am 
putut să mi-o aleg dintr-un raft, aşa 
că a trebuit să mi-o confecţionez 
singură. Să-i desenez ochi... tot-
deauna mari, gura... totdeauna zâm-
bitoare. Mi se părea mai frumoasă 
dacă îi puneam şi o aluniţă pe obraz. 

Uneori se rupea vârful creionu-
lui chimic şi păpuşa mea rămânea 
cu zâmbetul neterminat. Aşa, 
mâzgălită pe faţă, îmi era cea mai 
bună prietenă. Ea îmi era devotată 
săraca, eu o foloseam doar, făcând 
cu ea exerciţii de viaţă.O îmbrăcam 
frumos… cu ceva strălucitor dacă se 
putea… îi dădeam din ce mâncam 

eu… îi cântam… o certam. Mâinile 
i le puneam cum vroiam, una 
sus… alta în jos… o aşezam lângă 
ursuleţ… uneori îi căsătoream şi le 
făceam nunta unde eu eram şi popă 
şi dascăl, şi bucătar şi lăutar. Ea mă 
asculta supusă, dăruindu-mi acelaşi 
zâmbet neterminat. Apoi, când 
strigătele de bucurie ale copiilor 
ieşiţi la joacă ajungeau până la 
mine, aruncam păpuşa într-un colţ 
şi uitam de ea până la prima ceartă 
a mamii sau până la primul cşsmar. 
Abia atunci, o căutam prin toată casa 
în genunchi ca într-un ritual spre 
iertare, o luam în braţe şi adormeam 
având cu cine să-mi împart lacrima 

şi spaima. Ea îşi găsea 
locul între braţele mele, 
mă-ncălzea tăcută, 
ocrotitoare, chiar dacă 
dimineaţa, când eu 
zâmbeam soarelui, faţa 
ei era doar o pată de 
creion chimic diluat 
de lacrima mea. Uitam 
repede de spaimele 

nopţii şi iar mă jucam o vreme cu 
ea. De-a mama şi de-a tata… poate 
de-a mama şi copilul… poate de-a 
copilul şi viaţa. Şi tot aşa până-n ziua 
când am avut o păpuşă vie, o păpuşă 
adevărată. Uitasem de ea, de prima 
mea prietenă... am găsit-o într-o 
toamnă târzie printre lucrurile pe 
care mama se pregătea să le arunce 
la tomberon.

Mi s-a părut aşa de tristă fără 
aluniţa ei şi fără zâmbetul neterminat 
pe care timpul i-l ştersese de tot… 
timpul… sau poate atâtea lacrimi 
pe care le cunoscuse!!! Toţi ne-am 
jucat cu păpuşile… de atunci am 
învăţat s-aruncăm într-un colţ tot 
ce până în urmă cu ceva minute ne 
era bucurie… de atunci credem că 
putem face pe oricine să ţină mâna 
în sus sau în jos… să-l îmbrăcăm 
dupa propriul gust… să-l căutăm 
când dăm de greu, să-l ignorăm mai 
mereu. Adeseori mă întreb… oare 
atunci, demult… lacrima mea dilu-
ase creionul chimic… sau şi păpuşile 
plâng?

PĂPUŞA                   de Maria CĂLIN

Amintire

Copilăream fără şovăire,
când tu mi-ai scris pe frunte
fericirea-n moştenire.
Visam rătăcind,
să vină zorile calde
s-alunge, sfidând,
ambigua-amăgire,
că vrei să mă chemi.

Explozie

Cu mâna sigură
ghiceşti dorinţa, amănunţită,
sădită în învăţarea fermă
de a evalua mărturia
faptului
că îngrijorarea cutremurată
e a exploziei
neidentificată.

Echilibru

Virtuţi exaltate
ţineau echilibrul
aşteptării. Victoria.
Idealul ar fi acţionat la fel
fecioarelor. Istoria se scrie-n 
hotărâri.
Altfel, mereu gândul
subordonează aliniate,
fapte de glorie,
ţinutul fidel.

Poezie

Promisiuni venite,
promisiuni pierdute,
promisiuni dorite
şi-au lăsat iniţiala.
“Scrie proza prezentă
cu greutate...”
Shakespeare,
“lasă-mi-te mie”!

Melania STEJEREAN

Ploaie amară

Din pomul edenic sub luna atipică
Mă-mbie un şarpe cu măr de ispită
Otrava în gânduri îşi sapă cărarea  
Mă sperie clipa, mă doare uitarea.

Un nor răzvrătit în noapte de vară
mi-acoperă trupul cu ploaie amară.
Urc trepte abrupte, spre tine să vin
Curg ape din mine cu gust de pelin.

Mă arde o privire din sfinxul tăcut
Ard ruguri aprinse de timpul trecut
Un nor răzvrătit în noaptea de vară
Îmi plânge iubirea cu ploaie amară.

Maria CĂLIN

Aripi de fluturi

Pe o insula de forma trupului tau
ma refugiez adeseori  sa-mi alin
gandul  ranit in spin de trandafir.
Tu ma mangai cu aripi de fluturi.

Adorm la tarm de iubire . Visez
pasare pheonix cantand un lied.
pentru ingeri rataciti pe pamant.
Tu ma trezesti cu calde saruturi

Pe o insula de forma trupului tau,
fiecare fluture  ma caut pe mine.
Ma regasesc in tine,corabie acostata
la tarm insorit,  linistit,  de iubire

Cătuşe nevăzute

Încătuşat de-un aspru gând,
Privesc ades la cer şi plâng.
De ce-şi zâmbi ca altă dată,
Când lumea toată-i condamnată.

Noi am rămas cu-n singur dor
Să trecem prin viaţă mai uşor.
Visam să colindăm neîncetat,
Acest tărâm frumos şi minunat.

Visul se spulberă încet, încet,
Cum trece timpul, trec şi anii mei
Dorul nestins în pieptul mistuit
Rămâne peste ani neadormit.

Vom aştepta pân la sfârşit
Când vom călătorii la infinit.
Atunci cătuşele se vor topi,
Şi îngerii din cer ne vor zâmbi.

Mărioara CÂNDEA

Viorel BUCUR

Extaz efemer

Respiraţia ta
strecurându-se
prin colţul spart al ferestrei
mă inundă asupritor
cu toate miresmele teilor
şi de undeva
din ţesătura perdelei
cu ochi iscoditori
îmi ţintuieşte în aerul moale
tăcerea
până când în noaptea de dincolo
răsună prelung
ţipătul de extaz al macilor
împerechindu-se indecent
cu ciulini pândind din întuneric
însângerând câmpia
într-o deflorare târzie
ce-şi leapădă petala sfârtecată
în acordul fără sfârşit
al cântecului de lebadă.

Grafica: Andreea ŞERBAN
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Mihai SUCIU: O primă întrebare, banală, cea mai banală po-
sibil, dar… tradiţională: Ce mai faceţi?
Dumitru FĂRCAŞ: Mulţumesc foarte mult de întrebare! Mă 
bucur de o zi însorită aici, la Tîrgu-Mureş, şi mă simt foarte bine 
înconjurat de foarte mulţi prieteni. Ce să vă spun? La Tîrgu-
Mureş, vin cu mult drag; n-am mai fost de mult, e drept.
M.S.: A devenit mult mai mică lumea pentru dumneavoastră 
în ultima vreme, în ultimii ani. Nu-i de mirare, înzestrat fiind 
cu aşa paşaport… fermecat, numit taragot. Instrumentul nu 
numai că deschide calea spre suflete, porţi zăvorâte adesea; 
nu-i rezistă nici hotare sau graniţe geografice.
D.F.: Acum, la posibilităţile astea tehnice, lumea s-a redimen-
sionat, s-a făcut foarte mică Nu e o problemă ca în 15 ore să 
ajungi la capătul lumii şi înapoi.
M.S.: Şi unde începe lumea pentru Dumitru Fărcaş? Unde vă 
socotiţi acasă?
D.F.: În nicio altă parte decât aici, la noi!
M.S.: Mai concret, mai localizat?
D.F.: Cel mai concret: în Maramureş şi în Cluj. Acolo unde mi-
am lăsat anii copilăriei şi adolescenţei. Din Maramureş, m-am 
mutat mai spre centru. Studenţia – la Cluj-Napoca, unde şi lo-
cuiesc. Şi astăzi. Şi, pe urmă, în toată dodoloaţa noastră ţară, 
cum spunea poetul; pretutindeni, în oricare colţ al ei minunat.
M.S.: Păcat că nu mai e chiar aşa dodoloaţă cum era pe când 
o „monitoriza” poetul şi nici tocmai veselă. Însă tot frumoasă 
şi aşa necăjită.
D.F.: S-a ciuntit, s-a mai rupt din ea. Dar ne bucurăm cu cât a 
rămas şi trebuie să facem eforturi s-o menţinem aşa.
M.S.: De dincolo de Ocean, cum o vedeţi? Cum se vede ea?
D.F.: De departe, o vedem foarte frumoasă şi aproape în fiinţa 
noastră. Păcat că alţii nu au ochi să o vadă. Nu este numai vina 
noastră, este şi vina lor. Aş spune invers: e vina lor şi nu vina 
noastră. Am participat la pregătirea unui festival la Washington, 
România în concurenţă cu Africa de Sud. Pentru trei săptămâni. 
Invitaţi cei mai mari oameni de cultură din lume. Şi ambasado-
rul SUA. Mi-a fost drag să-l aud spunând: ce păcat că ameri-
canii nu cunosc România! Că, dacă ar cunoaşte-o bine, ar şti să 
o preţuiască mai mult decât o fac.
M.S.: Deşi, domnule Fărcaş, soliile României în America sunt 
tot mai multe şi multe la vârf, cum sunteţi şi Domnia Voastră. 
Vi se pare că, totuşi, s-a mai lărgit sfera de cunoştinţe ale 
americanilor despre România, sau continuă să ne ignore?
D.F.: Eu sper, eu sper. La bicentenarul SUA, în `76, am fost 

prima oară în America. 
De atunci, am avut 
posibilitatea, dacă nu 
în fiecare an, cel puţin 
al doilea an, să plec în 
America şi mi-am dat 
seama în timp că ne 
bucurăm de respect. 
Şi de ocrotire, aş putea 
spune. Imediat după 
revoluţie, noi am intrat 
în graţia lor la super-
lativ. Pe urmă, ne-am 
pierdut puţin, căzuţi 
în dizgraţie. Dar, să 
fim optimişti şi să 
sperăm că vom trece 
peste toate acestea. Şi 
influenţe negative au 
fost suficiente ca să 
scădem în ochii lor un 

pic. Trebuie să fim hotărâţi să mergem pe drumul adevărului, al 
democraţiei.
M.S.: Un argument la această curiozitate care se deschide 
spre noi: sunt mai mulţi studenţi români la Harward decât 
englezi sau alţi vest-europeni cu deschiere spre America?
D.F.: Mie-mi face impresia că acesta este adevărul, dar nu 
cunosc foarte bine statistica.
M.S.: În tot răul, şi un bine: şi prin ei, America ne va cunoaşte 
mai bine. Un motiv de tristeţe la acelaşi capitol: un şofer de 
pe Grayhound, pe undeva prin mijlocul Americii, auzind că 
suntem români, îşi etala cunoştinţele: „A, da, România! Na-
dia Comăneci, Hagi”. Cu tot respectul pentru cele două nume 
de notorietate şi de referinţă chiar, ce şi-au făcut datoria faţă 
de ţară cu vârf şi îndesat, m-a întristat neinserarea şi a unui 
nume-reper din zona culturii noastre adevărate. 
D.F.: Acuma, trebuie să vă spun un lucru general valabil: Amer-
ica este, într-o altă lume. Toată lumea recunoaşte asta.
M.S.: Da, o lume nouă.
D.F.: O lume nouă. Ei au viaţă organizată de 200 de ani. Pe de 
altă parte, foarte puţin îi interesează ce se petrece în lume. Asta 
pe mine mă irită şi mă îngrijorează. Pentru ei, numai elementele  
şoc, efectele şoc, care pot rezista din geografia europeană sau 
asiatică, contează. Îi interesează absolut numai lumea lor. Nu-i 
interesează ce se petrece în lume. CNN – acesta-i singurul mi-
jloc prin care mai poţi afla ceva. Şi cu aceste greşeli care s-au 
întâmplat în Kosovo; îmi face impresia că ei sunt foarte puţin 
cunoscători ai realităţii pe care au intrat şi sunt hotărâţi ca la 
momentul potrivit să-şi ceară scuze. Prea hotărât au luat nişte 
drepturi legitime ale unei ţări de drept.
M.S.: Deşi aveau lecţia Vietnamului, care nu s-a uitat încă!
D.F.: Exact. Din acest punct de vedere, îmi vine să-i condamn, 
deşi nevastă-mea-i cetăţean american, rezidentă în SUA. Le re-
spect valorile, democraţia, civilizaţia. Şi avuţia, dacă vrei. Cum 
să vă spun eu…
M.S.: Standardul de viaţă. Bunăstarea.
D.F.: Bunăstarea, nivelul de viaţă, de trai. Când erau 13 state şi 
au semnat – Washington, cred – un articol de constituţie: „Acel 
emigrant – spune Washington – acela care nu-şi iubeşte obârşia 
din sânul căreia a plecat, acela nu va fi niciodată un bun ameri-
can”.
M.S.: Şi totuşi, domnule Fărcaş,  cum au acceptat apropiaţii 
Domniei Voastre – părinţii, nu ştiu dacă mai trăiesc - , 

rudele din Maramureş, cum au acceptat această despărţire, 
îndepărtare şi înstrăinare?
D.F.: Ai mei nu mai există. Mama a murit mai recent, tata în ̀ 46. 
Eu nu am plecat niciodată cu gândul de a rămâne în America 
sau de a trăi în America. Pentru mine, nu s-a născut o altă ţară 
în care să pot trăi. Eu le-am spus-o în ultimii ani, înainte de `89,  
când începeau să creadă că mă stabilesc acolo, deşi am fost de 
nenumărate ori acolo – şi nu numai acolo; în Japonia, Australia, 
chiar Coreea, cele trei continente le-am cutreierat - , dar mi-am 
impus ca aceste preocupări să nu existe în gândul lor, pentru că 
eu nu sunt născut pentru a trăi în altă parte. Nu că nu recunosc 
nivelul de viaţă, valorile lor, dar n-aş putea. Eram tânăr şi destul 
de studiat, în elementul profesional. Îmi găseam o pâine destul 
de bună, să trăiesc, poate – nu, cu siguranţă! – mai bine. Însă 
nu-i lumea aceea pentru mine. Şi le-am spus de la bun început 
că mă duc cu mare plăcere, când îmi vine dor să mai fac o plim-
bare până la malul Pacificului.
M.S.: Deşi apa-i rece la Pacific din cauza curenţilor – prea 
puţini români au ajuns s-o încerce „cu degetul” - , tentaţia-i 
mare.
D.F.: Mai urmăreşti balenele când se ţin spre Alaska şi mai ve-
dem nişte spectacole de senzaţie.
M.S.: Nu vreau să vă întristez, dar nu toţi gândesc aşa. Iar 
aceste plecări înteţite ale românilor şi în special migraţia de 
fosfor din Carpaţi vor lăsa aici nişte urme adânci, sechele 
greu de vindecat.
D.F.: Aici este un pic dramatic. Iar dumnealor, după cum am 
constatat în micuţele consulate care le fac în ţările europene – 
foarte bine că le fac – sunt cu ochii pe „ai lor”: un puişor, un 
copilaş de-al nostru, care trăieşte aşa cum noi l-am crescut, cu 
talent şi valori, deşi ţară mică, ştiu să-l ochească, să vadă valoar-
ea încă în creştere. Şi au luat-o frumos din grădiniţă şi i-au dat o 
bursă pe 2-3 ani de zile, după care şi-au însuşit-o total. Păcat de 
el, sunt tot mai dese aceste ocazii, spre regretul nostru, da.
M.S.: Prin comparaţie, cine vi se pare mai naţionalist, românul 
sau americanul?
D.F.: În sensul bun al cuvântului, aş spune că, în orice caz, 
americanii sunt naţionalişti în fiinţă.
M.S.: Şi nu-i condamnă nimeni pentru asta. Pe român – toţi!
D.F.: După părerea mea, nu-i nimic rău în a-ţi iubi ţara, nea-
mul, naţiunea. Americanii ştiu s-o facă cu deplină încredere şi 
certitudine. Fie-mi iertată expresia, numai la o toaletă nu este 
drapelul lor înfipt. În piept, pe masă, pe statui, prin colţuri, unde 
vrei şi unde nu vrei. Noi, dacă-l punem undeva, imediat cade în 
dizgraţia altora, nu le place.
M.S.: Mai trăieşte proverbul „Quod licit Jovis, non licit bo-
vis”… Apropo, v-aţi ales o deviză în americană, ceva care să 
vă definească, pe măsura unui proverb, a unei zicători? O 
fărâmă de înţelepciune de la noi în echivalenţă americană.
D.F.: Ce să vă spun? Nu ştiu. Nu mă simt integrat. Din tot ce fac, 
în afară de a-i aprecia pentru că au  simţul de a respecta omul 
şi valorile. La un  „Julai”, de 4 iulie, cum spun ei, l-am văzut 
ieşind pe preşedintele Reagan dintr-un nor de fum şi, când ardea 
toată America, cu artificii ş.a.m.d., a ieşit ca un profet, dând din 
mână, şi a spus, citându-l pe un înaintaş al său, tot Washing-
ton cred: „Totul pentru om!”. Atât a fost tot discursul, pe toate 
canalele de televiziune. Acesta este meritul lor. De aceea trebuie 
să le purtăm respect.
M.S.: Lozinca am avut-o şi noi, dar altfel percepută sus: „Totul 
pentru un om!”. Eventual, şi soţia sa.
D.F.: Ar fi bine ca  şi la noi cineva să se gândească,  înainte de a 
vedea ţara asta atât de bogată şi frumoasă, că suferinţa care e pe 
oameni, la ora actuală, e aproape de a n-o mai putea duce.

Mihai SUCIU în dialog cu Dumitru FĂRCAŞ
„Pentru mine, nu s-a născut altă ţară în care să pot trăi” • „Şi de departe, ţara o vedem frumoasă şi aproape de fiinţa noastră” • „Trebuie să fim hotărâţi să mergem pe drumul adevărului, 

al democraţiei”

„Nu-i lumea aceea pentru mine!”

-Sunteţi unul din veteranii 
jurnalisticii mureşene. Aveţi studii 
de specialitate, sunteţi redactor la 
ziarul ,,Cuvântul Liber”, urmaşul 
cotidianului ,,Steaua Roşie”. 
Întâia întrebare: ce v-a determi-
nat să alegeţi profesia de ziarist?

-Pe vremea când eram slujbaş 
al fostei Biblioteci Regionale Au-
tonome Maghiare mi-am făcut de-
butul în ziarul ,,Steaua Roşie”, cu 
informaţii şi note din activitatea 
slujitorilor cărţii ori din domeniul 
acesta larg al culturii. Apoi, întâm-
plarea, pura întâmplare, a făcut 
să mă înscriu la examenul de ad-
mitere al Facultăţii de Ziaristică 
din Bucureşti, care fiinţa în cadrul 

Academiei ,,Ştefan Gheorghiu”, 
şi unde se făcea carte, nu glumă. 
Vorbesc de specialitatea pentru 
care am optat. Şi, uite aşa, am de-
venit ziarist.

-Câteva date biografice pentru 
cititorii publicaţiei noastre.

-Prea multe lucruri despre 
mine nu am a le divulga. Ca loc de 
naştere sunt reghinean. Copilăria 
mi-am petrecut-o, în cea mai mare 
parte, în satul Beica de Sus, de 
unde sunt părinţii mei. Am mai 
fost locuitor al satelor Urmenişu de 
Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi 
Râciu, unde tatăl meu a îndeplinit 
funcţia de notarăş de Sfat Popular. 
În prezent sunt târgumureşean.

-Sunteţi autorul câtorva 
cărţi. Ne puteţi oferi câteva de-
talii despre acestea?

-Cu plăcere domnule profesor 
Constantin Bogoşel, dar pe scurt. 
De acord?

-Da.
-Am debutat în poezie la în-

ceputul anului 2009, cu volumele 
,,Magia clipei” şi ,,Necuprinsul 
gândului”. Nu am crezut vreodată 
că voi scrie poezii. Mi-a venit 
aşa dintr-o dată, au început să 
,,curgă” una după alta, şi m-am 
încumetat să le public în volum. 
Cea mai recentă carte poartă tit-
lul ,,Presa românească mureşeană 
(1910-1940)”, apărută la Editura 

,,Ardealul” din Târgu-Mureş, con-
silier editorial fiind lector univ.dr. 
Eugeniu Nistor, carte pe care am 
lansat-o şi în Leptokaria (Grecia), 
şi la Târgu-Mureş. Mulţumit?

-Pe deplin, domnule Dorin 
Borda, dar, să mergem mai de-
parte... Ce vă încântă cel mai mult 
în viaţă?

-Setea de cunoaştere şi dra-
gostea faţă de oameni, prietenia 
adevărată.

-Vă mulţumesc pentru  că aţi 
acceptat să răspundeţi la aceste 
câteva întrebări.

-Ar trebui eu să mulţumesc 
redacţiei publicaţiei culturale 
,,LitArt”, ceea ce de fapt şi fac.

O biografie pe scurt

Dorin Borda şi presa mureşeană contemporană
- mini-interviu realizat de Constantin Bogoşel -
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TABĂRA  DE  CREAŢIE  LITERARĂ  „GIULUŞ”

EDIŢIA  I,  IULIE 2010
GIULUŞUL – IZVOR  DE  INSPIRAŢIE  

        Încă din primele impresii, transcrise chiar „la cald”, putem spune 
că a fost ediţia inaugurală a unei minunate manifestări, de altfel demult 
plănuite, care sperăm să continue încă multă vreme de aici înainte. Totul a 
decurs firesc. Nimic solemn sau protocolar. Au fost întâlniri şi discuţii ami-
cale, de la suflet la suflet. Însă a fost chiar mai mult decât ne-am propus. 
Recapitulăm fugar câteva momente semnificative: sâmbătă, 17 iulie, ne-a 
aşteptat la Primăria din Ogra însuşi primarul comunei, IOAN MEGHEŞAN, 
care ne-a însoţit apoi peste tot în periplul nostru geografic şi spiritual. Ni s-a 
alăturat pe traseul manifestării preotul ortodox al comunei, IOAN BACIU. 
Am trecut Mureşul peste noul pod de beton, amintindu-ne de nostalgia lun-
trii de trecere descrisă în poemele lui Ion Horea şi – în lumina ierburilor, a 
miresmelor de holde bune de secerat şi a florilor care au năpădit câmpurile 
până departe pe dealurile Oarbei şi ale Dateşului – am făcut o primă haltă la 
Dileul Vechi, la casa părintescă a poetului GHEORGHE PĂCURAR. Eram 
aştepaţi de rudele poetului. De aici am revenit în Ogra şi am poposit pe uliţa 
unde, altădată, se afla Casa Bacului, locul copilăriei maestrului ION VLA-
SIU – vestitul sculptor şi scriitor, autorul romanului autobiografic „Am ple-
cat din sat”. Au fost evocaţi marii absenţi ai locului: poeţii ION HOREA şi 
IOANICHIE OLTEANU (acesta din urmă odihnindu-şi somnul de veci în 
cimitirul Vaideiului). Apoi am poposit în vecinătate, la Cipău, la casa natală 
a poetului IOAN GĂBUDEAN, unde ne aştepta mama acestuia. La Giuluş 
am fost aşteptaţi de părinţii octogenari ai scriitorului EUGENIU NISTOR. 
Întâmpinaţi de preotul ortodox al satului, PETRE GIURGIU, şi de amabila 
d-nă preoteasă SUSANA, oaspeţii s-au lăsat mângâiaţi de lumina verii pe 
bătrânele uliţe ale satului, îndreptându-se apoi cu toţii către cel mai semnifi-
cativ şi mai strategic punct de documentare al aşezării: şcoala, acolo unde a şi 
fost stabilit „cartierul general” al manifestării. Se cuvine aici să mai precizăm 

Instantaneu la Troiţa Eroilor din centrul aşezării. În grupul de scriitori, de la stânga la dreapta, sunt:  
Eugeniu Nistor, Vasile Ciia Dătăşan, Aurel Hancu, precum şi dl. Ioan Megheşan, primarul comunei Ogra, urmat 

de preoţii-parohi Petre Giurgiu şi Ioan Baciu şi, în continuare, de Gheorghe Păcurar, Ioan Găbudean, 
Zeno Ghiţulescu, Nicolae Victor Fola. Foto: Gheorghe Moldovan.

Aurel  HANCU

ACOLO-N SATUL LEGĂNAT SUB CER 
                                                    Lui Octavian Goga

Miresme  sunt în casă şi-n veşminte
iar candela veghează-n legământ:
e hotărât din vremi de mai-nainte
ca pentru robi s-apară solul sfânt –

luceafărul de ziuă-a lăcrimat 
în spiţa veche-a roţii să răsară
prin neguri, peste vremi, prealuminat
cu noua lui vestire peste ţară –

pământu-nalt din strămoşescul plai,
pământul Transilvaniei slăvit e
că a cuprins la sânul lui de rai
făclia zărilor nebiruite

din fulgere, din bezna ce sugrumă
şi cerul limpede ca vioreaua
din bolta-ntunecată peste mumă
a răsărit peste genune steaua.

Tu te-ai făcut izvor de apă vie
pentru-osândiţi la jug şi la povară,
apostol tu le-ai fost şi în pustie
şi când nădejdile se sfărâmară.

Ne cântă marea numai frământare
se frânge licărind dumnezeieşte
se mistuie şi-n pânzele-i amare
cu crinii de lumină va tot creşte.

Acolo-n satul legănat sub cer
plugarii plâng din clopotul cel mare
ei te doinesc când toate-n lume pier
c-ai fost un mucenic l-a` lor altare.

Zeno  GHIŢULESCU

PĂRUL  PĂDUREŢ

Frunzarele-i foşnind
singuraticele doruri
la răscrucea dintre dealuri...
Coborâtoare cărare printre morminte
păzite de zboruri de fluturi
şi nimicnicii...
Sfios mă opresc la rădăcina-i bătrână
martor tăcut al celor vii al celor morţi.

Aud cum paşii celor de mult plecaţi
se întorc să asculte din veşnicii
un cântec de greier
târziul amurg.

NUNTA FLUTURILOR AURII

Luminiş păzit de iarba ciutei
liniştea miresmelor de cetini
nunta fluturilor aurii
dincolo de tacita cotropire
a eternelor omizi.

Gheorghe PĂCURAR

SATUL
                         
De câte ori
Vreau să m-adăp
La izvorul vieţii,                                             
Mă întorc,
Precum Anteu,                     
În sat,                           
Să-mi refac forţele
Răvăşite
De-atâta alergare
După albastre năluciri.
Aici, lumea 
Pare mai calmă,
Timpul şi-a îcetinit
Ritmul,
Spaţiul îndulceşte
Formele din jur,
Peste tot se aşterne
Sfânta veşnicie,
Cu mituri şi eresuri
Cât vechimea                       
Pământului.                               
De câte ori
Vreau să găsesc
Izvorul cuvintelor,
Mă întorc,
Precum Orfeu,
În sat,
Să culeg ceva
Din cântecele nemuritoare
Ale oamenilor,
Care vorbesc cu veşnicia. 

Vasile Ciia DĂTĂŞAN

PELERINAJ

Pe drumul vechi de ţară,
prin văi cu lin urcuş,
în miez de zi de vară
mă duc către Giuluş.

N-am mai găsit ogăşii
şi drumuri desfundate,
precum odinioară 
când mă duceam prin sate.

E cald, e spre amiază
şi nu adie boare,
pavată mi-este fruntea
cu picuri de sudoare.

Am fost şi pe la Ogra,
am fost şi la Dileu
şi prin Cipău trecut-a
pelerinajul meu.

Pe la confraţi de breaslă,
ce în poeme cântă
aceste vechi obârşii – 
Ardealul, ţară sfântă!

Părinţi bătrâni şi rude
în casa părintească,
cu porţile deschise
au stat să ne primească.

Şi preotul din sat,
alături cu primarul,
ce glume ne grăia
când ne umplea paharul.

Sunt satele bătrâne,
sunt case părăsite,
grădini cu liţioane
şi câmpuri necosite.

Oricât vom scrie versuri,
bătrâni, părinţii pleacă
şi nu-i putem opri
prin vamă să nu treacă.

Dar cât trăiesc în lume,
la Dateş sau Giuluş,
se bucură de plâng
că Domnul ne-a adus.

În pragul casei lor,
cu vechi icoane sfinte,
în care vor rămâne
când duşi vor fi-n morminte.

că, realizată în miezul verii (în zilele de 17 şi 25 iulie), Tabăra de creaţie literară de la Giuluş s-a desfăşurat ca proiect 
cultural coordonat de d-na ROZALIA COTOI (secretar resp. de redacţie al Editurii „Ardealul”din Tg. Mureş). 
Iar ceea ce a urmat nu putea fi decât... L i t e r a t u r ă !

PURUREA SATUL
                                    
Când eram copil,
Satul mi se părea
Dimensiunea fundamentală
A lumii,
Cu minunatele poveşti
Şi eresuri,
Ce amintesc de începuturi.
Satul e sat, chiar dacă
Ne-am despărţit de el
Şi-n serile lungi de iarnă
Mai visăm zăpezile 
De altădată.
Satul e sat, chiar dacă
Gândurile noastre
Nu mai zăbovesc
La mugurul pur
Al primăverii,
La miresmele ierbii.
Satul e sat, chiar dacă
Simţirile adânci
Nu mai poposesc
La focuri,
Focurile dorinţelor
Ce se ridică spre cer.
Satul e sat, chiar dacă
Sufletul nostru,
Cu aripile frânte,
Încearcă acum    
Zborul spre înălţimi.

Eugeniu NISTOR

DINSPRE  GIULUŞ…

Din cuibul dealurilor mele, 
pe care-adesea îl invoc,
sunt ispitit mereu de-acele
măiestre semne de noroc
ce-alungă gândurile rele
din apă şi pământ şi foc!...
  
E-un cer acolo, de lumină,
şi-un rost cuminte poţi să vezi:
se joacă iezii pe-o colină,
se-aude muget de cirezi
şi de rodiri, fără de vină,
gem grele crengile-n amiezi…

…E-o zi de târg azi pe Târnavă
şi-n valea unde noi şezum
adie-aroma de otavă
pe când drumeţii trec, duium,
şi doar făptura Ei suavă
se-arată parcă lâng-un drum…

Dinspre Giuluş răzbate-o doină
cu iz de veac împărătesc –
tot caut în adânc o noimă,
şi-amare amintiri stârnesc…
Dar, chiar sub negură sau moină,
acolo-s ca-ntr-un cuib ceresc!

CÂNTEC DE AMINTIRE

Se-aude glasul unei ape
şi fluierele de răchiţi
şi greierii mă duc departe,
în amintire, aiuriţi…

Lumina grâului mă spală, 
otăvile le trec înot, 
m-aşteaptă căprioara spaimei 
cu floarea rugilor pe bot. 

Şi seara plouă peste dealuri 
cu stele şi tăceri de pluş – 
în luntrile de nori trec păsări 
pădurile de la Giuluş.

Pe umerii bunicii mele 
otava-i adunată-n clăi 
şi parcă vorba ei mai trece, 
întârziată peste văi…

Strămoşii-mi cântă-n amintire, 
prin glasul frunzelor, de dor – 
eu port obârşiile-n sânge, 
cu osia luminii lor.

Foto: 
Poeţii Zeno Ghiţulescu, Aurel Hancu 
şi Gheorghe Păcurar inspiraţi de 
aerul proaspăt dintre dealuri

TABĂRA  DE  CREAŢIE  LITERARĂ  „GIULUŞ” - EDIŢIA  I,  IULIE 2010



Călătorind pe firul întortocheat al Ariadnaei, 
povestea şoptită de rândurile ţesute în pânza 
timpului, se opreşte pentru un moment în ate-
lierul ademenitor al artistei Maria Gliga. Micul 
univers se destăinuie prin fiecare obiect care îl 
populează-sămânţa unei noi discuţii savuroase 
întreţinută de un om primitor şi deschis, cum 
numai o ardeleancă adevărată se poate dovedi. 
Pietrişul, locul de obârşie, leagănul amintirilor, 
cu tot ce a însemnat pentru ea: familie, tradiţii, 
vecinătatea naturii, este o permanentă zonă de 
raportare şi revenire. Chintesenţa întoarcerii 
la vremurile de început a reuşit să o cuprindă 
cu ani în urma, în Zestrea- expoziţie cu nuanţe 
nostalgice, prin care a reuşit să refacă atmosfera 
casei părinteşti cernută prin filtrul său senzitiv. 
Fiecare lucru, pe lângă simplitatea şi frumuseţea 
intrisecă avea o puternică încărcătură spirituală 
moştenită de artistă. Unele detalii de meşteşug, 
interpretate şi adaptate, se intuiesc de multe ori 
în lucrările sale. Apoi, tot din lada de zestre 
părintească: talentul, maiestria, îndemânar-
ea, credinţa... Legat de cea din urmă, artista 
mărturiseşte că e ceva puternic, ceva ce ţine de 
suflet. Ea nu devine explicit temă de lucrare. O 
dedică doar icoanelor pe sticlă sau pe lemn.

  Tot o întoarcere la începu-
turi e practicată şi prin folosirea 
celor patru elemente fundamen-
tale: pământ, apă, aer, foc, ca 
puncte de inspiraţie şi de pornire 
în conceperea unor lucrări cu 
suprafaţă amplă de desfăşurare 
prin introducerea celei de-a treia 
dimensiuni. Astfel se clădeşte 
perspectiva în formă. Această 
asumată detaşare de arta ţesutului 
tradiţional (pe care o cunoaşte în 
toate detaliile tehnice, de mese-
rie) este vazută ca o formă de ex-
hibare a sinelui, de expansiune 
a propriei personalităţi dincolo 
de barierele convenţionalului. 
De multe ori, lucrările sale 
sunt un soi de „obiecte cu tentă 
vegetală” pe un subtil principiu 
modular, cu compunere organică 
şi cu destinaţie ambientală care invită la odihna 
spiritului, aşa cum se remarcă în lucrările Iarba 
pământului sau Rodul pământului. Aparenta 
tendinţă de improvizaţie rezultată tocmai din 
spiritul ludic, din nevoia de neconvenţional 

aşa cum a imaginat Stelele- metafore 
cu încărcătură emoţională, semne ce-
leste de înălţare a spiritului, transpuse 
în sfere uriaşe alcătuite din banale fâşii 
de materiale colorate. Anotimpurile, 
succesiunea lor ciclică pe structura 
viaţă- moarte, atmosfera şi farmecul 
fiecăruia recreate din bucăţi de pânză 
şi fire, constituie o alta zonă tematică 
în care se exprimă cu dezinvoltură. 

  Nopţile Seherezadei sunt trans-
puse în desfăşurări verticale de mătase 
într-un roşu carnal, pe care se desfată 
trupul senzual al femeii. Tripticul bidi-
mensional se completează în spaţiu 
cu pernele suspendate care îmbie la o 
nouă povestire. Mărul se ascunde în 
căuşul ispitei. 

  De la tehnica specială aplicată apre-
ciatelor covoare asiatice, preia esenţa 
efectului acestora: nodul persan. Îl 
supradimensionează şi-i dă amploarea 
binemeritată conducând firele lucioase 
de vâscoză într-o spirală ascensională. 
În funcţie de unghiul de privire şi de 

incidenţa luminii, lucrarea capătă noi valenţe. 
Aburul materiei se ridică şi se materializează în 
lucrările Mariei Gliga. 

  Alcătuirile, îmbinările şi împletirile fire-
lor (de la aţa de bumbac, la fibrele de in, sisal, 
vâscoză sau lână), alternarea şi amalgamarea 
tehnicilor: structuri metalice de construcţie, 
migala broderiei, cusutul, croşetatul, împle-
titul, oferă o imagine inedită a spectacolului vi-
zual conceput de artistă. Se stabileşte o strânsă 
relaţie (rezultată din exerciţiu îndelungat având 
ca suport talentul) între tehnică, culoare, formă 
şi plasarea în 
spaţiu. Sunt nişte 
coordonate care 
trebuie corelate 
cu ştiinţă pentru 
obţinerea unui 
efect incitant. O 
adevărată sce-
nografie- posibil 
decor pentru o 
viaţă în care aşa 
cum susţine ar-
tista: „bucuria 
este tristeţea fără 
de mască”- este 
lucrarea Inflexi-
uni solare. Razele 
dogoritoare ale 
astrului ceresc 

sunt captate, modulate şi prinse pe schelete 
metalice de mari dimensiuni, într-un ansam-
blu de verticale sugerând ascensiunea. Fâşiile 
de culoare caldă dar densă: ocru, roşu, galben 
sau oranj se întrepătrund în reţeaua firelor eva-
nescente prinse în vârf de croşetă, iar irizările 
de verde sporesc efectul ansamblului. Astfel 
lumina poate să curgă, poate să mângâie, poate 
să vibreze alternanţa gol-plin.

  Ca o promisiune cu substrat dostoievskian, 
de mântuire prin artă, stă o altă lucrare semnata 
Maria Gliga: „La belleza salverá il mondo!”
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Inflexiuni solare
de Cora FODOR

Imrod, micul crocobalen trăia la 
marginea Lagunei Nesărate. El era o 
fiinţă pe jumătate balenă, pe jumătate 
crocodil. Capul cu pătrăţele alb-negre 
l-a moştenit de la mama lui, balena 
zburătoare, iar firea morocănoasă, de la 
tatăl lui, crocodilul.

Imrod se trezi într-o dimineaţă 
frumoasă, se duse la malul lagunei şi 
aruncă o privire în oglinda apei:

- Sfinte Chicheriţă! Mi-au crescut 
aripile! Sunt la fel ca ale mamei, albe 
şi grunţuroase! strigă el uitându-se la 
aripile care tocmai îi ieşiseră de sub 
piele. O să fiu libelulă! Sau mai bine un 
elicopetru poliţist!

Micul crocobalen se repezi 
către stânca de la marginea Lagunei 
Nesărate. Se căţără îndată în vârf, apoi 
îşi deschise aripile grunţuroase şi făcu 
un salt. Pleosc, sună apa. Imrod se 
scufundă până la fundul lagunei. Cu la-
bele lui ca nişte lopeţi vâsli până la mal 
şi dezamăgit, se aşeză pe o piatră:

- Aripile astea nu-s bune de nimic. 
Eu vreau aripi-care-zboară-singure, ca 
ale elicopetrului poliţist!

Micul crocobalen chibzui aşa 
o vreme, când deodată simţi o 
împunsătură în şold. 

- Dă-te la o parte! Asta e piatra 
mea! îi zise Chelcioroi, cioroiul negru, 
împungându-l cu ciocul lui ascuţit. 

- Nu mă dau! Eu m-am aşezat 
primul! îi răspunse Imrod.

- Dar e piatra mea! se încruntă 
Chelcioroi.

- Nu mă dau la o parte până n-o să 

am aripi-care-zboară-singure! spuse 
crocobalenul.

- He, he, de aia stai aici frământându-
te ca brânza pişcoasă în poloboc? Dacă 
te ridici de pe piatra mea, îţi dau un 
sâmbure magic, pe care dacă-l înghiţi, 
or să-ţi crească aripi-care-zboară-
singure! îi zise cioroiul clipind repede.

- S-a făcut! Dă-mi sâmburele! 
Ochii lui Imrod străluciră, iar inima îi 
tresăltă de bucurie. 

Chelcioroi scoase de sub aripa lui 
neagră o bucăţică de ziar strânsă şi i-o 
dădu crocobalenului.

- E sămânţă magică de bostan. Cu 
aripile-care-zboară-singure e floare la 
ureche să zbori până la Calea Laptelui. 

Crocobalenul luă bucăţica de ziar, 
scoase din ea sămânţa magică şi o 
înghiţi pe loc. 

- Îţi las piatra! N-o să mai am ne-
voie de ea, pentru că o să fiu libelulă! 
Sau mai bine, elicopetru poliţist! Arip-
ile mele, zburaţi până la Calea Lapte-
lui! porunci Imrod.

Crocobalenul rămase neclintit lângă 
piatră. Aripile nu l-au dus la Calea 
Laptelui, doar capul şi-l simţea tot mai 
greu. Chelcioroi se aşeză pe piatra lui şi 
începu să râdă în hohote:

- Cro-co-bale-nu’ cu ca-pu’ greu! 
Cro-co-bale-nu’ cu ca-pu’ greu!

Imrod supărat, făcu un pas către 
malul lagunei şi se uită cu coada ochiu-
lui în oglinda apei. Pe umerii lui, în loc 
de căpşorul cu pătrăţele alb-negre, era 
un bostan mare.

- M-ai tras pe sfoară, cioroi chel! 

strigă Imrod. Se îndreptă mânios spre 
Chelcioroi, dar se împiedică, căzu şi 
se lovi la cap. Bostanul se crăpă, iar 
zeama din el îngălbeni pietrele. 

Chelcioroi spuse atunci cu glas în-
muiat:

- Hai cu mine la  zâna Tetiana Coc 
Mărunt . Ea sigur te poate vindeca! 
Farmacia ei e aproape, uite colo, după 
cele trei stânci.

Imrod nu scoase nici un cuvânt, 
doar şchiopătă după Chelcioroi, 
ţinându-se de cap.

- Faşă, faşă! S-a spart bostanul! 
croncănea Chelcioroi. 

Zâna Tetiana Coc Mărunt nu mai 
văzuse în viaţa ei un crocobalen cu 
capul atât de greu. Se holba într-una la 
bostanul uriaş. 

- Vreau să fiu un crocobalen nor-
mal! se smiorcăi Imrod.

Zâna Tetiana Coc Mărunt luă ti-
fonul de pe raft şi înfăşură bine bosta-
nul.

- Hai să vedem ce mai găsim!
Cotrobăi prin magazie şi ieşi ţinând 

într-o mână o linguriţă de ciocolată 
caldă şi în cealaltă o sticluţă de mor-
cofen-fermecat. 

- E o pastă fermecată. Are în ea 
ficăţei moi de pui, suc de măr sălbatic 
şi morcovi fermecaţi. Trebuie să ame-
steci morcofenul cu ciocolata caldă 
şi bostanul o să dispară numaidecât, 
spuse zâna Tetiana Coc Mărunt. 

Imrod mulţumi pentru cioco-
lata caldă şi morcofenul-fermecat, 
îndreptându-se chinuit spre uşă. 

- Stai o clipă! strigă după el Chel-
cioroi dar micul crocobalen nu-l mai 
aşteptă. Plecă cu morcofenul şi cioco-
lata caldă. Se căţără pe vârful stâncii de 
la marginea Lagunei Nesărate şi mirosi 
sticluţa. 

- Pfui, nu-mi plac ficăţeii moi de 
pui, nu-mi place sucul de măr sălbatic, 
nu-mi plac morcovii fermecaţi... în 
schimb ciocolata caldă e foarte bună!

Imrod mâncă toată ciocolata, iar 
morcofenul-fermecat îl aruncă în tufe. 
De la înflorirea ghioceilor şi până la 
căderea frunzelor aşteptă să-i dispară 
capul cel greu, dar degeaba. Bostan a 
fost, bostan a rămas! Când veni timpul 
ca păsările călătoare să plece în ţările 
calde, se îmbărbătă şi se duse înapoi la   
zâna Tetiana Coc Mărunt. Primi de la 
ea o altă sticluţă cu morcofen-ferme-
cat, dar ciocolată caldă nu mai avea pe 
stoc.

- Puteam să fiu libelulă sau elico-
petru poliţist, dar am rămas doar un 
crocobalen cu cap de bostan şi aripi 
grunţuroase, începu să plângă Imrod. 

- De ce tot dai apă la şoareci? îl 
întrebă Genecreţe, crocobalena roz, 
care tocmai zbura deasupra stâncii. 
Bătăile aripilor ei se auzeau până la 
zâna Tetiana.

- Uite ce bostan mi-a crescut pe 
umeri! Am mâncat ciocolata caldă şi 
am aruncat morcofenul-fermecat, oftă 
Imrod. Ce e zgomotul ăsta, tu nu ai 
aripi-care-zboară-singure?

- Am avut odată, spuse GeneCreţe 
aterizând lângă micul crocobalen, dar 

tot timpul trebuia să fug după benzină. 
Odată, când am zburat deaspura Paci-
ficului mi s-a terminat combustibilul 
şi m-am prăbuşit. Am ajuns până la 
fundul oceanului. Atunci am renunţat 
la aripile-care-zboară-singure şi n-am 
mai căzut niciodată. Când obosesc mă 
odihnesc pe nori sau pe curcubeie.

- Nu pot zbura cu un cap aşa de 
greu. Zâna Tetiana Coc Mărunt mi-a 
dat o altă sticluţă de morcofen-ferme-
cat, dar nu mai are ciocolată caldă. O să 
rămân pentru totdeauna un crocobalen 
terestru, cu capul greu!

- Ce-ar fi dacă… începu 
Genecreţe.

- Dacă, ce? o întrerupse Imrod.
-…Dacă ţi-ai imagina ciocolata 

caldă pe vârful limbii, apoi în gândul 
tău ai amesteca-o cu morcofenul-fer-
mecat şi l-ai înghiţi îndată. Poate ar 
avea efect!

- Hai să încerc, răspunse Imrod, 
nu am nimic de pierdut... Şi începu 
să-şi imagineze pe vârful limbii nu o 
linguriţă, nici măcar un polonic, ci o 
găleată întreagă de ciocolată caldă, 
apoi cu o singură mişcare înghiţi pasta 
fermecată. Capul de bostan începu să 
se micşoreze transformându-se pe rând 
într-un măr, într-o vişină şi în sfârşit, 
apăru căpşorul mătăsos, cu pătrăţele 
alb-negre al crocobalenului.

Imrod, de fericit ce era, dădu o dată 
din aripi şi se înălţă până la nori:

- Sunt libelulă, sunt pelican, sunt 
elicopetru poliţist!... Şi zbor cu aripile 
mele!

Crocobalenu’ cu capu’ greu
- O poveste de Molnár Imola, oferită de www.revistatus.ro -
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SCENA I
(zgomote de fundal, oameni care urcă 
scările, bufnituri, râsete înfundate. Se 
deschide o uşă în spatele scenei. Intră 
Kristin, ceilalţi sunt în spatele ei)
Kristin: N-am râs aşa de bine în viaţa 
mea. Nu cred, sincer, că am auzit pe 
cineva să cânte mai fals decât femeia 
asta. Unde o fi găsit-o domn’ părinte 
nu ştiu dar cred că lui Kat i-ar fi 
plăcut. S-ar fi distrat pe cinste.
(aprinde lumina. O cameră într-o 
dezordine generală. O bibliotecă de 
perete. O masă, un fotoliu. Perne ar-
uncate peste tot. O etajeră cu o veioză 
şi jurnalul lui Kat. În spatele  lui Kris-
tin, intră Kamille, Kim şi Kris) 
Kamille: (râzând) Era chiar nevasta 
preotului.
Kriss: (serios) Mai bine hai să  ne 
apucăm de treabă. Lăsaţi râsul! Nu 
cred că lui Kat i-ar fi plăcut ceva din 
înmormântarea de azi, mai ales că ea 
a ajucat rolul principal. Sau amoni-
acul din vopseaua de păr vi s-a infil-
trat până la creier, s-au a-ţi uitat pen-
tru ce suntem aici.
Kim: (inspectează camera) Mda...să 
nu uităm că dezordinea este un arti-
ficiu aparent!
Kamille: (aranjează nişte cutii goale) 
Sunteţi îngrozitori câteodată! Acum 
la modul foarte serios. Ştiu că nu am 
putut urma întocmai instrucţiunile 
legate de înmormântare din testa-
ment, dar, credeţi că lui Kat i-ar fi 
plăcut de acolo de sus?
Kristin: (stă pe un fotoliu) Sigur! 
Ce să-i placă, tembelă mică. Slu-
jba de trei ore sau corul bocitoarelor 
profesioniste care ne-a costat 300 
de dolari în plus? Sau poate groapa 
de 2 metri săpată de trei munci-
tori semialcoolizaţi în bălăriile cim-
itirului? Pe bune dragă, eşti o fată 
frumoasă, sănătoasă dar mai mult 
decât cretină câteodată!
Kim: (pune haine de pe un scaun 
într-o cutie pentru Crucea Roşie) 
Terminaţi! Nu cred că simţul estetic al 
lui Kat ar fi fost jignit de teatrul ăsta. 
Dragă Kamille, sunt convinsă că ea 
ar fi apreciat mult efortul pe care l-ai 
depus, ca şi noi, de altfel. Cât despre 
tine Kristin, ai o plăcere patologică 
de a servi răutăţi, reminiscenţe ale 
trecutului de chelneriţă, fără îndoială, 
dar, am aprecia dacă măcar azi ai face 
o pauză.
Kriss: OK. Acestea fiind spuse eu 
mă duc să mă apuc de strâns de prin 
bucătărie. (ia o cutie şi se îndreaptă 
spre o uşă în dreapta scenei.) Mă 
ajută cineva?
Kamille: Vin eu.
(Kriss şi Kamille ies)
Kristin: (se ridică de pe fotoliu şi în-
cepe să adune cărţile din bibliotecă) 
Răutăţi? Ce să-ţi spun, mă scuzaţi!
Kim: Adevărul este că slujba a fost 
de un penibil care îmi zgărie şi acum 
epiderma. Poţi, însă, să-ţi mai ţi şi tu 
gura din când în când. Şti bine cât de 
sensibilă poate fi asta mică.
Kristin: Extraordinar! La vreme ironi-
ile tale o menajează. Nu ţi-a tăcut pl-
iscul toată dimineaţa.
Kim: Uite ce e râmă imbecilă! Poţi, în 
anumite momente, să dai dovadă de 
o totală lipsă de consideraţie faţă de 
sentimentele celor din jurul tău. Ştim 
cu toţii asta şi atât eu, cât şi Kriss, ne-
am obişnuit şi am ales să te ignorăm. 
Ea nu conţine asta şi suferă aşa că 
scoateţi parul ăla înfipt prea adânc în 
realitate şi termină cu prostiile.
Kristin: Trebuie să recunosc că ase-
menea complimente colorate în ziua 
în care mi-am luat rămas bun de la cea 
mai bună prietenă, îmi îmbujorează 
pur şi simplu dispoziţia.
Kim: Cred că îţi îmbujorează apetitul 
pentru răutăţi. Nu pot pricepe ce ai cu 

fata asta?
Kristin: Nimic, chiar nimic.
(intră Kriss cu o tavă, patru pahare şi 
o frapieră cu gheaţă)
Kriss: Uite ce e stimate doamne! Toţi 
am avut o săptămână proastă şi fie-
care gestionează situaţia aşa cum ştie 
şi aşa cum poate. Personal cred că 
îi datorăm mai mult respect lui Kat 
decât arătaţi voi acum. În bucătărie 
dezastrul e mai mare decât aici. 
Kamille termină imediat de spălat 
vasele. Nu ştiu sincer cum terminăm 
până luni. (deschide barul şi scoate o 
sticlă de Jack Daniels) Eu ştiu ce ar fi 
vrut Kat. Să nu ne apucăm de treabă 
fără să-i arătăm respectul cuvenit ei 
şi prietenului ei de nădejde Sfântul 
Jack.
(heblu)
(Spot pe Kamille în mijlocul scenei. 
Citeşte din jurnalul de pe etajeră.
în fundal se aude Leonard Cohen-
Dance till end of love)

“Există miliarde de feluri în care 
poţi iubi! De cele mai multe ori însă 
trăieşti în iluzia că iubeşti când de 
fapt iubeşti doar ideea de a iubi. Grav, 
foarte grav dar perfect adevărat. Ideea 
de iubire e cel mai periculos virus pe 
care oamenii îl contractează în întrea-
ga lor viaţă. Un virus care paralizează 
toate simţurile, care depăşeşte orice 
raţiune posibilă, care te determină 
să visezi cu ochii deschişi la o lume 
perfectă. Eşti incapabil să-ţi dai 
seama dacă ceea ce simţi e real sau 
e doar o închipuire a unei minţi de 
copil care testează mii de variante 
posibile sau imposibile. Oricum chiar 
dacă ajungi la un moment dat în ap-
ropierea realităţii, virusul te atrage 
înapoi. Nu ai cum să scapi de el. Poţi 
să-l ignori, să te prefaci că el există 
doar în imaginaţia ta, dar nu poţi şti 
niciodată când îşi va arăta din nou 
chipul. Atunci când reuşeşte să se st-
recoare la suprafaţă din grota în care 
îl ţii închis nu mai ai ce să faci. Aban-
donezi orice speranţă că vei reuşii 
să-l închizi din nou. Desigur există 
personaje care reuşesc şi performanţa 
asta dar ea nu se numără printre ele. 
Se lasă pradă lui şi toate acţiunile sale 
nu-i mai aparţin. Forţa asta superioară 
controlează fiecare aspect al exis-
tentei sale stupide şi orice sclipire de 
raţiune necontrolată e înăbuşită ime-
diat. Se supune orbeşte pentru că ea, 
fiinţa raţională, nu are cum să câştige. 
Iubirea nu are nimic raţional şi de 
aceea virusul ăsta o face să se simtă 
divin, chiar dacă doar pentru o clipă. 
Aceea, clipa sublimă creează speranţa 
şi atunci e pierdută definitiv. Când se 
va vindeca de el nu va mai exista pen-
tru că aerul, mâncarea, apa ar devii 
suficiente doar pentru a susţine în iad 
un suflet mort. Să sperăm că Kristin 
nu se va vindeca niciodată de virusul 
ăsta!”
(heblu)

SCENA II
(cei patru sunt aşezaţi în mijlocul 
camerei pe perne, beau wisky, 
fumează)
Kamille: (aruncând o privire în jur) 
Cum poate strânge un singur om 
atâtea lucruri într-un spaţiu atât de 
mic? Vă daţi seama că, practic, pun-
em viaţa unui om în cutii insipide de 
carton căcăniu. Salvaţi Copii, Crucea 
Roşie, Vânzare. Gunoi! (ia o gură 
bună de wisky) Eşafonaj din cărţi de 
joc cu rezistenţa fulgilor de păpădie. 
De ajuns o adiere pentru ca totul să se 
prăbuşească.
Kim: Sau în cazul de faţă un stupid 
accident de maşină. Călcată de cami-
onul care parca pe trotuar.
Kristin: (ridică paharul) Odihnească-
se în pace!

Kriss: Amin!
Kim: (se ridică) Ar trebui să punem 
nişte muzică şi să ne reapucăm de 
treabă. (pune muzică de fundal-Bud-
ha Bar) Kamille, mai citeşete te rog 
o dată instrucţiunile pe care ni le-a 
trimis avocatul.
Kamille: (se ridică cu o foaie în 
mână) „Luni la 9 am stabilit cu cei de 
la agenţia imobiliară un open house 
pentru posibilii cumpărători ai apar-
tamentului, aşa că acesta trebuie să fie 
gol şi curat până atunci. Puteţi păstra 
pentru dumneavoastră tot ce doriţi. 
Potrivit dispoziţiilor testamentare ce 
nu doriţi să păstraţi puteţi dona, mo-
bila poate fi vândută o dată cu apar-
tamentul.”
Kriss: Cred că fiecare dintre noi şi-a 
pus deja deoparte lucrurile care ne-au 
fost lăsate explicit prin testament.
Kamille: Da.
Kim: Da, da.
Kristin: (se ridică şi merge spre 
bibliotecă de unde ea o poză înrămată 
cu cei cinci) Dacă nu vă deranjează aş 
vrea să iau eu poza asta. E prima poză 
pe care am făcut-o toţi cinci împreună 
în vara în care ne-am cunoscut şi ar 
însemna mult pentru mine....
Kim: (în picioare cu paharul ridicat) 
Doamnelor şi domnule, glaciaţiunea 
se apropie de sfârşit. Kristin cântă un 
pizzicato la coardele sensibilităţii!
Kamille: (ia poza şi se uită la ea) Kat 
iubea poza asta. Spunea că îi aduce 
aminte de lasagna. Ştiţi că în vara 
aceea în Italia nu cred că a mâncat 
altceva.
Kriss: lasagna şi pesto.
Kamille: Vrei să păstrezi şi rama 
Kristin? Sau îţi ajunge poza?
Kristin: (ia rama şi încearcă să scoată 
poza din ea) Eu şi Kat nu aveam 
aceleaşi gusturi nici la bărbaţi, cu atât 
mai puţin la obiecte de decor.
Kriss: Da, mai ales din moment ce 
Kat prefera mai mult obiectele de de-
cor decât bărbaţii.
(Kristin reuşeşte să scoată poza din 
ramă, din spatele ei cad câteva foi 
împăturite)
Kamille: (ridicând foile) Dezastru 
ambulant fiinţa asta. În bucătărie, în 
borcanul pentru orez am găsit bilete 
de maxi-taxi şi bonuri de benzină.
Kim: Şi ce, ai fi vrut să găseşti altceva 
în borcanul cu orez?
Kriss: (către Kamille care se 
îndreaptă spre bucătărie să arunce 
foile) Nu te uiţi ce scrie în ele? 
Kamille: (desface foile şi citeşe câte-
va secunde) Fiţi atenţi! (se întoarce şi 
se aşează la loc pe perne. Kristin vine 
şi ea şi se aşează. Kamille citeşte cu 
voce tare) 
„Dragi mei!
Încep acestă scrisoare conştientă atât 
de faptul că, dacă o citiţi eu nu mai 
sunt printre voi, cât şi de penibilitatea 
acestei fraze de început, dar, bănuiesc 
că acolo unde am plecat, penibilul 
nu mai are nici o relevanţă. Adevărul 
este că am început să scriu această 
scrisoare pentru că mă plicitseam în-
grozitor. Mă gândeam că dacă ar fi să 
dispar brusc din viaţa voastră aş vrea 
să lămuresc câteva lucruri. Cum ar fi 
greu să vă scriu în ordine alfabetică, 
am tras la sorţi. Să purcedem deci:
Dragă Kim,” Cred că ar trebui să 
citeşti tu partea asta.
Kim: (ia foile din mâna lui Kamille) 
Mda...să vedem,
„Dragă Kim,
Ştiu că îţi va fi foarte dor de mine, 
dar trebuie să te obişnuieşti. Ceea ce 
te sfătuiesc este ca, data viitoare când 
te decizi să-ţi schimbi rezidenţa, să-ţi 
cauţi sau o casă, preferabil cu un pic 
de curte şi într-o zonă centrală, sau, 
un apartament la parter, pentru ca bi-
etul Kriss să nu mai fie nevoit să-ţi 

care lucrurile până la ultimul etaj.
Cu cea mai adâncă consideraţie,
Kat.” Ce banc prost! Kriss tu urmezi.
Kriss: (Ia scrisoarea şi citeşte)
„Dragă Kriss,
Eşti băiat bun şi mereu ai ocupat 
un loc aparte în inima mea, dar nu 
uita că maidanezii şi doamnele se 
împerechează numai în desenele ani-
mate aşa că, mai bine te orientezi spre 
rase mai puţin pure.
Cu cea mai adâncă consideraţie,
Kat.” Absurd! Kristin vrei să citeşti 
mesajul tău?
Kristin: (luând foile) Mă gândesc că 
tonul e acelaşi:
„Dragă Kristin,
Să iubeşti continuu în umbră, să nu 
primeşti decât a ţârâita parte din ce 
poţi da, să-ţi vezi visele şi ideile ter-
felite din îcăpăţânarea stupidă a oa-
menilor alteraţi de cotidian poate fi 
tragic dar, nu uita că sarcasmul e mai 
eficient ca o strategie de apărare decât 
ca una de atac.
Cu cea mai adâncă consideraţie,
Kat.” (Kristin îi dă foile înapoi lui 
Kamille)
Kamille: (suspinând) Nu cred că pot 
face asta! Nu cred că vreau să fac 
asta.
Kristin: În situaţia dată nu prea ai de 
ales.
Kamille: (trage adânc aer în piept)
„Dragă Kamille,
Infamii care nu ştiu că undele lacului 
sunt vibraţiile sensibilităţii umane în 
cea mai pură formă ajung să arunce 
cu pietre în bălţi degeaba. Nu fi o 
baltă!
Cu cea mai adâncă consideraţie,
Kat.”
(heblu)
(Spot pe Kristin în mijlocul scenei. 
Citeşte din acelaşi caiet ca şi Ka-
mille, muzică de fundal Robbie Wil-
liams-Angels)

„Ce faci când demonii se adună în 
jurul tău şi te obligă să fugi de rea-
litate? Fugi, şi încerci să nu priveşti 
înapoi de teamă că ceea ce ai vedea 
în urmă ţi-ar împietrii sufletul pe 
viaţă. Nu mai şti ce să crezi, nu mai 
şti cine sau ce eşti şi întreaga lume ţi 
se pare o rezervaţie plină de animale 
ciudate. Te refugiezi într-o lume care 
nu există decât pentru tine şi fiecare 
contact cu realitatea speciilor pe cale 
de dispariţie ce te înconjoară te apasă 
şi îţi provoacă o durere aproape im-
posibil de suportat. Înghiţi în sec 
şi te gândeşti că nu peste mult timp 
va veni din nou seara şi lumea ta va 
lua din nou viaţă. Poate trăi mult şi 
bine aşa, în iluzia perfectă în care EA 
controlează totul şi în care cuvinte 
precum dragoste, iubire, respect, sen-
timent înseamnă exact ceea ce vrea ea 
să însemne. Este exact ceea ce vrea 
ea să fie sau ceea ce simte că este şi 
toate inhibiţiile, presiunile şi limitele 
dispar. Brusc e din nou dimineaţă şi 
trebuie să-şi scoată din sertarul prăfuit 
al conştientului său masca uzată care 
convine tuturor mai puţin ei. Iese în 
lume, se supune regulilor societăţi şi 
face tot posibilul să se integreze în 
concepţia general valabilă de normal-
itate. Câteodată masca se crapă pen-
tru o fracţiune de secundă în care se 
simte cu adevărat fericită dar expre-
sia de groază întipărită pe feţele dino-
zaurilor o determină să fugă repede la 
trusa de prim ajutor şi să-şi acopere 
crăpătura cu un bandaj temporar. Un 
lucru rămâne cert, în lumea perfectă 
a lui Kamille, singurul lucru imper-
fect este speranţa că poate, la urma-
toarea crăpătură a măştii un parazit se 
va fofila înăuntru, va găsi ceea ce ea 
deja ştie că este acolo şi va accepta să 
paraziteze un animal care nu e nici pe 
de parte pe cale de dispariţie!

(heblu)

SCENA III
(fetele împachetează. Kriss trânteşte 
de podea o vază)
Kriss: (crizat) Adâncă consideraţie! 
Adâncă consideraţie!!! Maidanezi, 
imobiliare şi filosofii copiate de prin 
oracole în şcoala generală. Adâncă 
consideraţie! CA CO! CA CO! (mai 
trânteşte ceva) Îngerul neatins de 
păcat (arată către Kamille), Virtutea 
inepţiei (arată către Kim), Demonul 
veşnic îndrăgostit (arată către Kristin) 
şi Fraierul din dotare şi-au dat mâna 
în hora funebră a pasiunilor ascunse 
în spatele fotografiei. Arhanghelii se 
prăbuşesc în purgatoriul pământului. 
Rahat pe băţ şi ceasuri cu vâsle aveţi? 
NU? Păcat! Coliva am servit-o la 
micul dejun. Cum poate să te calce 
camionul pe trotuar? Care divinitate 
poate permite să se spulbere un vis 
atât de penibil? Luna şi-a descoperit, 
în sfârşit, vocaţia, să lumineze eterni-
tatea lui Kat! Demonul prin excelenţă 
a plecat să-şi găsesască scara spre 
rai. Frumoasa narcisistă care trezeşte 
dorinţa, nu poate pleca în somnul cel 
de veci fără a scormonii pasiunile cele 
mai ascunse, visele cele mai sincere, 
lacrimile tragediilor niciodată jucate, 
întodeauna desfrânate şi mereu in-
vincibile. (loveşte puternic cu picio-
rul uşa de la bucătărie şi aruncă un 
scaun înăuntru) Creatura asta născută 
din paradox îşi bate joc de noi şi după 
ce a intrat deja în putrefacţie.
(Kamille plânge încet, Kristin şterge 
praful, Kim încearcă să-l liniştească 
pe Kriss)
Kim: (toarnă wisky în paharul lui 
Kriss) Cred că încă o gură de Jack ţi-
ar prinde bine. 
Kriss: (studiază frapiera) S-a topit 
toată gheaţa.
Kristin: (ia frapiera) Mă duc eu să 
mai aduc. Kim eşti drăguţă să vi cu 
mine. Poate încropim ceva de mân-
care că mă cam roade stomacul.
Kim: (se îndreaptă spre bucătărie) 
Să vedem dacă este ceva comestibil 
în frigider.
(Kim şi Kristin ies. Kriss se aşează pe 
pernele de pe jos şi se uită la Kamille 
care plânge într-un colţ al camerei)  
Kriss: (timorat) Aş vrea să pot face 
ceva să nu mai plângi.
Kamille: (îşi suflă nasul) O poţi aduce 
pe Kat înapoi?
Kriss: Nimeni nu are puterea asta. Ce 
altceva aş putea să fac să-ţi fie bine?
Kamille: (se adună) Eşti un dulce. 
Când vrei. Din păcate nu prea ai ce 
să faci.
Kriss: (făcându-şi curaj) Ştiu că nu 
e momentul cel mai potrivit dar aş 
vrea să te mai gândeşti la NOI. Te 
iubesc Kamille şi asta nu cred că se 
va schimba vreodată.
Kamille: (schiţând un zâmbet) Ai 
dreptate. Nu este momentul potrivit 
să discutăm despre asta acum. (vine 
şi se aşează lângă el) Sau poate e cel 
mai potrivit moment. Te iubesc mult 
Kriss, dar nu te pot iubi aşa cum vrei 
tu şi va trebui la un moment dat să 
accepţi lucrul ăsta, sau, mai bine zis, 
să-l înţelegi o dată pentru totdeauna. 
Eu am nevoie de lucruri pe care tu 
nu mi le poţi oferi. Acum mai mult 
ca niciodată. Te rog nu te supăra. 
Am simţit lângă tine lucruri pe care 
nu le-am simţit lângă altcineava dar, 
trebuie să zbor, să zburd, să trăiesc. 
Tu vrei stabilitate, un copil, o fami-
lie. Vreau şi eu lucrurile astea dar nu 
acum şi nu cu tine.
Kriss: (dă peste cap restul de wisky 
din pahar) Şi crezi că babalâcii cu 
care te înconjuri îţi vor oferi asta?
(Continuarea în numărul viitor sau pe 
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Personajele: Kat- regizorul din umbră proaspăt condus pe ultimul drum. Geniul neînţeles; Kim- ironia întruchipată. Virtutea inepţiei; Kamille- definiţia sensibilităţii. Îngerul neatins de 
păcat; Kriss- bărbatul din grupul de femei. Fraierul din dotare; Kristin- mâna de fier, raţiunea pură. Demonul veşnic îndrăgostit.

Pentru că unele lucruri trebuie să rămână nespuse:
KAT

(dramă filosofică în cinci scene)

Sanda VIŢELAR
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Un lucru demn de luat în seamă este farmecul cuceritor al capodoperei lui Ion Luca Caragiale. De unde vine acest farmec? Primul răspuns care ni se impune cu necesitate priveşte condiţia şi 
măiestria comicului, aşa cum e organizat acesta în cele două planuri compoziţionale principale: al personajelor şi al acţiunii. 

Simple marionete omeneşti, cele dintâi nu au o viaţă sufletească foarte personală, ci mai cu seamă un comportament automat, stereotip şi ca atare previzibil. Ele sunt mai curând nişte 
eşantioane sau nişte purtătoare foarte tipizate ale unor anume deformaţii caracterologice, mentalităţi sau habitudini, ilustrând însuşiri individuale şi moravuri sociale, care se pot recunoaşte fără 
dificultate atât într-un plan istoric bine determinat, cât şi în acela universal şi etern al ireductibilei diversităţi umane. Un preşedintede partid, bonom, credul, conciliator şi de o aparentă naivitate, 
Zaharia Trahanache, soţia lui, Zoe, o “damă bună” de provincie, acaparată exclusiv derelaţia sa adulterină cu prefectul judeţului, Ştefan Tipătescu, individ de o anume inteligenţă, dar şi de o egală 
versatilitate, singurul totuşi conştient de mizeria morală a mediului în care se mişcă, şeful poliţiei, Ghiţă Pristanda, prototip al slugărniciei, dar şi al vicleniei combinative, Farfuridi şi Brânzove-
nescu, dar şi de adversarul lor, Caţavencu, figuri de avocaţi şi politicieni venali, exemplari prin incultura crasă, dar infatuată, ca şi prin mediocritate intelectuală şi prin imoralitate, învingătorul 
cursei electorale, candidatul “centrului”, Agamiţă Dandanache. Iată lumea în care a trîit Caragiale, dar în acelaşi timp aceasta este şi lumea noastră. 

Cu toate tehnologiile avansate, cu tot progresul realizat în ultimii ani, iată că, din păcate, caracterul oamenilor nu poate fi schimbat cu uşurinţă, lucrurile nu pot fi îmbunătăţite chiar aşa de uşor. 
Se pare că este nevoie de mai mult timp. Totuşi câţi ani trebuie să mai treacă pentru a ne putea mândri şi noi cu o societate în care cuvântul de bază să nu fie “corupţie”?

 Farmecul cuceritor al operei caragialiene                                 
de Romelia POPP

Neamul românesc a trăit dintot-
deauna o dramă, aceea a incapacităţii 
de a rezista forţelor exterioare, care 
asemeni unor dezlănţuiri stihiale au 
rupt-o mereu din rădăcini proaspete 
şi au purtat-o în diferite direcţii. Poate 
tocmai din această cauză suntem un 
popor fără prea multe constante, în 
afară de aceea a suferinţei.

Blaga prin poeziile sale a fost 
dintotdeauna fluviu din sângele 
poporului său, el fiind conştient că 
durerea a caracterizat dintotdeauna 
poporul nostru, iar ca exponent ar-
tistic al acestuia se simte dator să-i 
dezvelească substanţa.

Conotaţia generală a termenului 
suferinţă este una negativă, însă eul 
liric blagian îi descoperă o valenţă 
benefică întrucât ea orientează 
fiinţa într-un sens ascendent fiind              
prilejul chemat să-nalţe mersul, 
cunoştinţa.

Corpul uman percepe suferinţa 
dramatic, asemeni unei boli mistu-
itoare, o asemenea suferinţă fiind 
una dizolvantă pentru organici-
tatea individului, tocmai de aceea 
în invocaţia către divinitate i se 
cere anularea suferinţei, celei care 
destramă.

Suferinţa este sublimată la 

nivelul percepţiei superioare a po-
etului într-o lacrimă – metaforă a 
alinării compensative şi un  sâm-
bure de cer - imagine concentrată 
a transcendentalităţii. Suferinţa de 
grad superior, o dată ce cuprinde 
fiinţa, se extinde asupra spaţiului 
şi-l dematerializează, funcţionează 
asemeni unei pietre filosofale care la 
o simplă atingere converteşte natu-
ra substanţei, în acest caz solidul 
devine transparenţă, însă odată cu 
acestă metamorfoză simţurile celui 
ce suferă se rafinează, el devenind 
înnobilat cu un simţ nou care-i per-
mite să palpeze de-acum cu sufletul.

Cauza suferinţei este situată în 
exteriorul indivizilor şi provine din 
situarea spaţială nefavorabilă, din 
violenţa dominatoare a celorlalţi 
care le secătuiesc resursele mate-
riale, însă optimismul este păstrat 
şi alimentat de credinţa în justeţea 
divinităţii. Marele Anonim este to-
talitatea, întregul, pe când fiinţa 
umană- fie ea şi superioară, cre-
atoare, are carenţe care însă sunt 
ocupate de suferinţă şi atunci chiar 
dacă semnificaţia genuină a ter-
menului este una negativă, ea se 
converteşte într-una pozitivă căci 
suferinţa ne întregeşte, ne apropie 

de perfecţiunea sacrului.
Aceasta se deschide în inte-

riorul uman asemeni unei porţi ce 
aşteaptă să fie invadată de sacrali-
tate, suferinţa rămânând singura 
punte între cer şi pământ. Deoarece 
nous-ul nu poate străbate limitele 
ce-i sunt impuse din afară, în geniul 
său reuşeşte să atenueze puterea 
suferinţei, să o preschimbe pe planul 
interiorităţii individului în frumos 
artistic.

Suferinţa deschide cunoaşterii 
noi perspective, îi dezvăluie noi 
taine izvorâte din abisalitatea fiinţei; 
transpusă în termenii lui Jung 
ecuaţia ar consta în investigarea 
umbrei din noi, calitatea de creator 
luând naştere atunci când ego-ul, 
partea noastră benefică reuşeşte să 
traducă maleficul din noi în benefic, 
căci dacă l-ar elimina ne-ar împuţina 
sufleteşte.

Ideea pozitivării negativului 
este preluată de Blaga din filosofia 
poporului român care simte golul: 
nu ca pe un neajuns care trebuie 
neapărat desfinţat ci ca un remediu 
necesar articulării unui ritm.Golul 
nu este aşadar un cadru care trebuie 
numaidecât umplut cu ceva, ci ca 
element constitutiv şi integrant al 

viziunii noastre artistice. 
Concepţia aceasta este 

exemplificată de poet prin pitorescul 
abundent al poporului nostru care se 
naşte tocmai din lipsurile materiale, 
din sărăcia acestuia. Aşadar, lipsurile 
materiale sunt transformate în sur-
plusuri de obiecte de artă populară, 
de valoare culturală.

Cert o suferinţă poate să facă 
moralmente bine celui ce suferă. 
Dar o suferinţă va fi cu atât mai 
binefăcătoare cu cât o ştiu mai mult 
numai a mea şi cu atât mai puţin 
binefăcătoare cu cât o ştiu mai 
obştească. Această suferinţă numai 
a mea are în vedere două ipostaze 
de-ale lui Blaga: aceea de poet şi 
aceea de român.

Poeziile în spatele cărora trans-
par pregnant aceste idei sunt Laudă 
suferinţei – poezie care dezvăluie 
latura pozitivă a acesteia şi efectele 
ei în raport cu artistul, celălalt poem 
Cântăreţii bolnavi axându-se pe 
purtătorii suferinţei binefăcătoare- 
poeţii.

Lacrima la Blaga este o metaforă 
pentru compensarea durerii, lacrima 
se prelinge peste răni şi le atenuează 
intensitatea, dar în poemele sale 
tocmai asta nu doreşte eul blagian, 

fiind conştient că tocmai în duhul 
suferinţei respiră inspiraţia poetică. 
Menirea poetului blagian pare să o 
continue pe aceea a miticului Orfeu, 
vindecător şi cântăreţ, precum capul 
său servea drept oracol, tot astfel 
poezia lui Blaga vesteşte un sfârşit 
enigmatic.

Boala care incită la creaţie este 
sănătate de ordine mai înaltă – afirmă 
poetul , aşadar boala cântăreţilor nu 
trebuie înţeleasă în sens negativ căci 
ea este garantul valorii artistice şi al 
vizionarismului poetic.

Două arte complementare se 
regăsesc în poemul Cântăreţii bolna-
vi: arta gestului care este muzica şi 
arta cuvântului- poezia; prin cuvânt 
Dumnezeu a creat lumea, poetul prin 
aceleaşi mijloace creează o lume a 
poeziei, o lume în care poţi pătrunde 
dacă-i înţelegi semnele tainice.

Poetul devine un raisonneur al 
suferinţei neamului, salvarea care se 
întrezăreşte este revelaţia divinului 
prin creaţia artistică. Rănile poeţilor 
se deschid asemeni unor potire care 
vor fi umplute cu divinitate, însă di-
vinitatea nu-şi revarsă izvoarele de 
sus ci din însăşi fiinţa poeţilor care 
prin actul de creaţie se uneşte cu 
transcendentul.

Suferinţa- matcă a creaţiei la Lucian Blaga          
de Florina MOLDOVAN

Eseist, critic şi memorialist, Nicoale Balotă se 
autodefineşte ca fiu al sângerosului secol al XX-lea, 
ca om-pe-marginea-prăpastiei şi ca slujitor al cuvân-
tului frumos, de unde şi titlul cărţii “ Peregrin prin 
patria cuvintelor”. Prin cuvânt cărturarul respiră, 
deci trăieşte. A rosti cuvântul şi mai mult decât atât 
a-l consemna pentru autor este echivalent cu a trăi.

Născut în Banat, fiul avocatului Gheorghe 
Balotă, urmează Liceul “Gheorghe Bariţiu”  din 
Cluj, iar mai apoi Liceul “Gheorghe Lazăr”  din Si-
biu, devine licenţiat in filologie şi îşi ia doctoratul 
în literatură universală şi comparată la Universitatea 
Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. A debutat jurnalistic 
la Sibiu, în ziarul “România nouă”, în anul 1944, 
iar cu critica literară în “Revista Cercului Literar” 
de la Sibiu din anul 1945. După o perioadă forţată 
de tăcere datorită regimului communist, reîncepe să 
publice în reviste, iar anul 1994 marchează debutul 
publicării volumelor “Parisul e o carte”, “Caietul al-
bastru”, “Eminescu-poet al iniţierii în poezie”, pre-
cum şi eseuri “De la Homer la Joyce”.

Sumarul operei este alcătuit din mai multe texte 
semnate de Nicolae Balotă, texte care au un aport 
considerabil la dezvăluirea concepţiei sale critice şi 
eseistice. “Pe marginea abisului” unul din textele de 
la începutul operei este o incursiune în trecut, o ana-
logie cu arta fotografiei prin care eseistul încearcă să 
reînvie prin cuvinte trecutul. “Îmi place tot  mai mult 
să privesc fotografii îngălbenite ce par că îmi redau 
ceva din fiinţa, din viaţa mea sau alor mei. Această 
contemplare, nu lipsită de melancolie, are ceva în co-
mun cu încercarea mea de a reînvia trecutul prin cu-
vinte”.(1) La Nicolae Balotă memoria este arta de a 
întrupa trecutul, de a-l încorpora. În “Crispin’s Day” 
sau “Cu Proust şi o ciorbă de gogonele sub cerul de 
vară” ne prezintă experienţa din celulă, cu menţiunea 
că Nicolae Balotă a fost condamnat în 1948 şi ju-
decat pentru deţinere şi răspândire de material sub-
vesiv, care consta în cărţi de literatură, istorie, filo-
sofie şi politică şi eliberat un an mai târziu. În acest 
fragment ne dezvăluie suferinţa şi boala colegilor săi 
mai învârstă de inspecţiile pe care le făceau cei de la 
Ministerul de Interne, de interogatoriile la care erau 

supuşi. 
Pe lângă aceste texte cartea de faţă este compusă 

dintr-o schiţă pe care preotul Matei Boilă i-o face pri-
etenului Nicolae Balotă şi colegului de celulă, schiţă 
care reflectă un gând valoros care l-a  împărtăşit în 
cele din urmă cu colegul său şi anume că răutăţile şi 
soarta lumii ar fi schimbată, dacă noi, oamenii, am 
îmbrăţişa un drum de sfinţenie care să ne permită 
să fim in graţiile Domnului. În porţiunea de dia-
loguri realizate de Iulian Boldea si Ovidiu Pecican, 
cărturarul ne mărturiseşte despre obscuritatea începu-
turilor scriiturilor sale la Şcoala Primară nr 3 „Avram 
Iancu” din Cluj, despre formarea sa intelectuală în 
cadrul Cercului Literar de la Sibiu, despre dascălii 
şi cărturarii care i-au influenţat destinul cultural, 
despre rolul formator al cărţilor, încă din copilăria 
şi adolescenţa sa (Dumas, Corneille, Molière, Ra-
cine, Nietzsche, Platon, Blaga), despre colegii săi 
de detenţie care au dus în închisoare mirosul de fân 
proaspăt de afară (Moş Ion din Poşaga), închisoarea 
fiind pentru cărturar „o înaltă  şcoală de viaţă”(2), 
care în locul pereţilor de cărţi avea trupuri vii de 
oameni suferinzi, ne mai vorbeşte de comunism şi 
efectele sale şi nu în ultimul rând despre natură, flori, 
mare şi iubire.

Profilul umanistului reiese şi din dialogurile 
semnate de admiratori ai săi, în care acest senior al 
literaturii române contemporane, cu un profil moral 
de excepţie, un învingător aşa cum îl numeşte Nico-
lae Prelipceanu, care din când în când trage un sem-
nal de alarmă, ne învaţă a trăi prin cărţi, în cărţi şi cu 
cărţi, cu un caiet albastru ce ne aminteşte de caietul 
roşu eminescian.   

Caracterizat ca „un Ulise al lecturii” (Dumitru 
Chioaru), cărturarul Nicolae Balotă reuşeşte să 
învingă agresiunile anticulturale ale comunismului 
prin lectură.  De formaţie enciclopedică „viaţa lui Ni-
colae Balotă este o viaţă închinată cărţilor, dăruită pa-
siunii lecturii”(Iulian Boldea); astfel, omul de cultură 
trăieşte pentru a scrie şi nu scrie pentru a trăi.

1. Nicolae Balotă, “Peregrin prin patria cuvinte-
lor”, ed.Europress Group 2009, Bucuresti, p.22

2. Nicolae Balotă, op.cit., p.70

Nicolae Balotă – un “peregin prin 
patria cuvintelor”
de Lucia ŞOPTEREAN Nevoia de a citi a devenit pentru unii dintre noi aproape o nevoie fiziologică, pe 

când pentru alţii a rămas un sortiment exotic puţin degustat sau pur şi simplu o activi-
tate vetustă care nu aduce niciun profit.

Deşi majoritatea indivizilor societăţii contemporane sunt îndreptaţi spre un proces 
de ascundere în spatele unei imagini, fie ea publică sau virtuală, spre construirea unui 
avatar care să-i avantajeze, totuşi unii dintre aceştia sunt preocupaţi de fenomenul au-
todescoperirii, al autodefinirii ca personalitate unică şi autentică.

Redescoperirea implică în primul rând o descoperire, un moment de sinceritate şi 
de fragilitate în faţa cărţii care te-a ales şi pe care ai ales să o citeşti. Procesul în sine 
este unul dificil având în vedere că în zilele noastre masca, acea persona despre care 
vorbea Jung a devenit inseparabilă de sinele nostru tinzând chiar să-l anuleze. Totuşi 
dacă reuşeşti printr-o luptă faţă în faţă să-ţi învingi masca ai privilegiul să-ţi parcurgi 
propria odisee în scopul autodezvăluirii.

Ce înseamnă descoperirea prin lectură? Din perspectiva mea înseamnă găsirea 
afinităţilor lector-creaţie care permit efectuarea braţ la braţ a plimbărilor prin pădurea 
narativă sau lirică cu efectul final de sporire sufletească. De exemplu, citind Maestrul şi 
Margareta de Mihail Bulgakov ajungi să te închipui o anima nedescoperită a unui autor 
timid care poate zace latent în tine sau un avatar al feminităţii germinative.

La o relectură a aceleiaşi opere, într-un alt moment al evoluţiei tale ca personalitate 
armonioasă, acelaşi conţinut îţi va sugera altceva, motive abia desluşite la prima sau la 
a doua citire îşi vor lua locul în ierarhia semnificaţională şi vor deveni zone de maxim 
interes. Cartea va reuşi să-şi ducă la bun sfârşit menirea în momentul în care vei putea 
spune proustian: Eu însumi sunt subiectul acestei opere! 

De asemenea în relaţia cititor- scriitor produsă în actul relecturii  se realizează 
o        re-creaţie, o co-creaţie a textului prin întâlnirea dintre gândurile autorului şi 
orizontul de cultură al receptorului, de aici survenind şi multiplele posibilităţi de inter-
pretare. Aşa cum în pictură Duchamp avea certitudinea că: Privitorii sunt cei care fac 
tablourile, în literatură cititorii sunt cei care redau suflul vital al operelor, însă un suflet 
bogat poate fi făurit doar în urma unei relecturi. 

Matei Călinescu în lucrarea A citi, a reciti realizează o amplă pledoarie asupra 
relecturii, el introduce ideea varierii contextelor lecturale ale unui text literar, astfel operele 
primind întotdeauna o semnificaţie nouă, nebănuită într-un context cultural nou.

Oamenii de cultură şi mai nou diferite ziare prin colecţiile propuse încearcă sta-
bilirea unei ierarhii a cărţilor de raftul întâi, însă o lectură evoluţionistă ar trebui să-l 
determine pe fiecare lector în parte să-şi stabilească propriile cărţi de referinţă, propria 
listă de titluri care să ocupe raftul cel mai valoros al bibliotecii.

Invitaţia către relectură sună destul de egoist în condiţiile în care literatura a devenit 
extrem de productivă, aşa că ar putea întreba cineva: De ce să recitim cărţi cunoscute 
când avem extrem de multe titluri noi? Întrebarea ar fi desigur justificată, însă recitirea 
se adresează în special cititorilor specializaţi şi ia în calcul doar cărţile cu adevărat 
semnificative din viaţa fiecăruia dintre noi, iar efectul reparcurgerii operelor ar putea 
recompensa efortul învăţându-te să fii om într-o lume a măştilor sau cum ar spune 
Kafka: O carte trebuie să fie dalta ce sparge marea gheaţă din noi.                                                                     

de Florina MOLDOVAN
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Istoria religiilor este o impresionantă călătorie în timp prin cele mai di-
verse forme de religiozitate care au caracterizat umanitatea. Primele două 
părţi ale celui de-al cincilea volum prezintă 
religiile din America precolumbiană şi cele 
ale populaţiilor in- digene (din Africa, 
America, Asia şi Oceania) care nu au 
cunoscut scrierea – în ambele cazuri fiind 
vorba de experienţe religioase pentru care 
nu există un corpus doctrinar fixat în scris. 
Cea de-a treia parte abordează mecanis-
mele, milenarismele şi noile mişcări religioase 
apărute în interiorul culturilor occidentale, 
precum şi sincretis- mele dezvoltate în 
diferite părţi ale lumii ca efect al întâlnirii 
diverselor culturi cu modernitatea. Ultimul 
capitol sintetizează momentele cele mai importante ale studiului istoriei 
religiilor şi schiţează bilanţul actual al istoriografiei religioase.

Istoria Religiilor 
Vol.5 - Religiile Americii Precolumbiene şi ale populaţiilor indigene

Autor: Giovanni FILORAMO
Editura: POLIROM, 2010

Editura University Press publică o 
interesantă lucrare despre conceptul de „eu”, 
nu atât din perspectivă teoretică, cât mai ales 
din perspectiva deducţiei acestui concept din 
istorisirea unor autori, mai mult sau mai puţin 
familiarizaţi cu noţiunea de „eu”. Rolul sesizării 
complexităţii eului şi a raporturilor sale cu 
lumea, interioară şi exterioară, revenindu-i în 
bună măsură lectorului. E adevărat că autorii 
cărţii propun prin textele lor o dezbatere asupra 
acestui concept, chiar dezvoltă o analiză de re-
per necesară unui astfel de demers. Coordonată 
de Mihai Ardelean şi Dorin Adrian Suciu, lu-
crarea adună texte de la diverşi autori în ideea 
unei perspective analitice asupra eului. De alt-
fel, în demersul său coordonator, Ardelean, prin 
cuvântul înainte, „Argument pentru un altfel de 
apel la istorie” şi un alt text - „Portret de psihia-
tru cu retuşuri obligatorii – pentru uzul intrern al 
M. I.”, defineşte, de fapt, dimensiunea tematică 
a lucrării. De semnalat că medicul şi condeierul 
Mihai Ardelean nu ne propune în această carte 
o dezbatere teoretică asupra conceptului de 
„eu”, ci face o relaţionare între latura teoretică 
şi cea practică, oferindu-ne ca elemente de ra-
portare dimensiunea istorică, evenimenţială şi 
biografică a personajelor şi a reflexiei acestei 
problematici asupra autorilor, din perspectiva 
influenţei istorisirii asupra eului acestora. 

Cartea este structurată în zece secvenţe tex-
tuale: „Din amintirile unui veteran de război şi 
veteran al învăţământului mureşean”, de Ioan 
V. Ştefan; „Viaţa economică din Tîrgu Mureş 
în perioada interbelică – Studiu de caz – Fabri-
ca de bere Albert Burger SA Tîrgu Mureş”, de 
Vasile Şandor; Scrisori (1840 – 1850) de la şi 
despre Theodor Fabini (1827 -1849)”, de Pe-
ter Moldovan; „Hei, prietene ungur  din mine! 
Încotro?”, de Dorin Adrian Suciu; „Anii ’50 – 
Abuzuri ale organelor MAI în judeţul Mureş”, 
de Balint Nicolae;  „Imagini mureşene din anii 
’79, decupate din documeltele de partid”, de 
Bartos Zoltan; „Citate din diverşi autori pe o 
temă dată”, de Cosmin - Octavian Popa, „Mod-

ele”, de Vasile Dub şi două texte mult mai re-
zonante cu conceptul propus spre analiză, sem-
nate de Mihai Ardelean.

Oricum, toate aceste texte vorbesc, apli-
cat sau doar sub presiunea sugestiei, despre 
istoricul unor indivizi sau al unor grupuri de 
indivizi, despre presiunea psihică asupra lor 
de către sistemul totalitar, despre devierile de 
comportament datorate aceluiaşi sistem, despre 
ingerinţe în filigranul delicat al eului sau despre 
efecte, replici sau abandonări individuale, repli-
ci mai mult sau mai puţin eficiente la violenţa 
sistemului, demersuri specializate menite să 
repună în drepturi structura delicată a eului sau, 
în unele cazuri, mult mai tragice, destructura-
rea eului prin metode terapeutice pe care le-am 
putea numi mai mult decât „asasinate de efi-
gie”, ba chiar asasinate de personalitate. 

În altă ordine de interpretare, „înţelegerea 
istoriei propriului trecut, imposibil de separat 
de trecutul altora, protejează psihicul uman 
de dezintegrare. Cel mai adesea, indivizii nu 
conştientizează rolul integrator al istorisirilor, 
readaptate prezentului, despre ei şi ceilalţi, 
în păstrarea echilibrului eului persoanei lor”. 
După cum precizează titlul lucrării, „Istoria al-
tuia în apărarea eului”, rolul istorisirii nu are 
numai calitatea unei oglindiri evenimenţiale 
a unui timp dat, ci şi a „păstrării unei imagini 
de sine cât mai acceptabile”. Accesibilitatea 
incitantă a naraţiunii decurge numai şi numai 
din „harul unic de povestitor al istoriei”, în 
cazul de faţă, spre exemplu, unul dintre pov-
estitori este Neagu Djuvara, care ne oferă un 
pasaj de istorie din cartea „Câteva căsătorii în-
tre ardeleni şi boeroaice regăţene şi viceversa”, 
inclus de Mihai Ardelean într-unul din textele 
sale. După cum se poate observa, povestirea are 
nu numai o componentă temporală, istorică şi 
evenimenţială, ci conţine şi o mulţime de ele-
mente ce pot contura o imagine despre „eu”. În 
cazul istorisirii lui Djuvara, se pune în evidenţă 
rolul istorisirii în păstrarea acelei imagini ac-
ceptabile a eului. Prin urmărirea firului unor 

descendenţe de factură nobiliară, Djuvara 
îşi reconstruieşte o imagine de sine cel puţin 
acceptabilă. Djuvara povesteşte despre alţii, 
mai puţin despre sine, însă imaginea sa iese în 
evidenţă prin acest demers. Pe de o parte, există 
o oarecare ascendenţă a autorului faţă de per-
sonaje, pentru că el are posibilitatea să judece, 
să analizeze, să tragă concluzii, ceea ce îl pune 
într-o postură privilegiată. Pe de altă parte, 
din lamura tramei se poate extrage trăsătura 
esenţială a eului, raportul acestuia cu preajma, 
cu mediul, cu evenimentele personale, de grup 
sau sociale, şi influenţele acestora în determin-
area fortificării sau a labilizării eului, după caz, 
în funcţie de reacţia la stimulii externi, la eve-
nimentele aferente, dar şi în funcţie de trăsătura 
genetică, de felul cum se raportează personajul 
la aceşti stimuli.

Prin „argumentul”  iniţial, Mihai Ardelean 
oferă două perspective lecturale funcţie de 
exigenţa lectorului sau de abilitatea sa. Pe de 
o parte, există oferta de lectură ce presupune 
trama propriu-zisă, istorisirea ca moment de 
informare şi de satisfacţie; pe de altă parte, lec-
torul iniţiat în subiecte de profunzime freudiană 
poate face analize ce vizează subiacenţa, adică 
sondarea tramei pănă la nivelul extragerii con-
ceptului de „eu” şi a metamorfozelor sale sub 
presiunea evenimentelor. 

Fără a epata sau a face analize complicate 
pe ideea conceptului de „eu”, Mihai Arde-
lean trimite totuşi la subiectul celei de a doua 
„topici freudiene”, în care sunt argumentate 
existenţele conceptelor de „eu” şi supraeu şi în 
care este evidenţiat rolul fiecăruia în definirea 
personalităţii. De aici, se poate desprinde un 
reper de raportare a temei  propuse de Mihai 
Ardelean. Rezultă că eul este prin excelenţă 
instanţa registrului imaginar, a identificării şi a 
narcisismului. În această idee, în afară rolului de 
povestitor,  naratorul se developează ca entitate 
definită de „eu”, îşi dezvăluie implicit trăsături 
intime de esenţă, se implică, se mărturiseşte 
oarecum deşi nu aceasta este intenţia lui, lasă să 

se întrevadă structura sinelui său. Aceasta este 
şi o formă a satisfacerii egoului, o fortificare a 
eului, dar şi o formă a păstrării acelei imagini 
de sine „acceptabile” .

În lectura propriu-zisă, descoperim carac-
terul documentar, cu extensii literare, în mai 
multe texte, seducător pentru lectorul pasionat 
de gen, povestirea unor episoade de istorie 
recentă, fascinante prin istoria personală şi 
evenimenţială în contextul unui timp dat. Fas-
cinante prin tragismul lor, dacă nu facem aici o 
supralicitare semantică, cu toate că la momen-
tul detaşării de eveniment sau de istorisire, cu 
necesare plieri în context dar şi cu raportarea 
aferentă la sistemul social din epocă, efigiile 
unor personaje se conturează acum, la acest 
moment al analizei şi, după cum am spus, al 
detaşării ca imagini în relief a unor destine spe-
ciale, unele pliate abil pe sistem, dar cu păstrarea 
unei independenţe interioare câştigate cu com-
promisuri acceptabile şi cu mult efort, altele 
în opoziţie evidentă cu sistemul, asumându-şi 
postura de victimă sau, în cel mai bun caz, de 
indezirabil. Sigur că aici intervine şi compo-
nenta genetică, accentuarea unei trăsături rec-
titudinale ce nu acceptă niciun fel de abatere de 
la principii. Riscul unei astfel de atitudini era 
deseori nu o fortificare a eului, ci mai degrabă 
alterarea sa, „dezintegrarea”, intrarea într-un 
cerc al delabrării din care nu se mai putea ieşi 
decât secvenţial, prin terapii psihice şi psiho-
logice bine conduse de specialist. 

Dincolo de aceste aspecte, pasajele acestei 
cărţi sunt seducătoare ca lectură, şi nu neapărat 
ca rememorare a unui timp revolut, necesară 
doar în măsura în care lecţia de viaţă propusă 
revendică o shimbare de atitudine, o raportare 
la trecut ce presupune imperativ abandonarea 
unor apucături generate de sistemele totalitare.

Mihai Ardelean şi Dorin Adrian Suciu ne 
propun o carte intereasantă, atât sub aspect is-
toric şi literar, cât şi sub aspectul aprofundării 
unei tematici incitante, al incursiunii în struc-
turile suprasensibile ale personalităţii.

Istoria altuia în apărarea eului
de Ioan SUCIU MOIŞA

Deopotrivă roman politist, parabolă despre adevăr văzut din perspectiva teologică, 
filosofică, scolastică, istorică, Numele trandafirului  
a cunoscut un imens succes de public, fiind tradus în 
peste 35 de limbi şi ecranizat de Jean-Jacques Annaud 
în 1986, cu Sean Connery, Christian Slater şi F. Mur-
ray Abraham în rolurile principale.

„Nu-mi fac griji. Cartea va dăinui. Citeşti tot tim-
pul: citeşti în tren, în autobuz. Citeşti în parc. Citeşti 
când te plimbi şi chiar când faci dragoste poţi să citeşti. 
Cu computerul este mai greu...” (Umberto Eco)

 „Un roman poliţist? O parabolă politică despre 
democraţia creştină sau despre apocalipsa iminentă 
a lumii lui Reagan şi Brejnev? Un roman gotic? Sau, 
pur şi simplu, un divertisment al lui Umberto Eco?” 
(Raul Mordenti)

„Numele trandafirului este mult mai incitant şi mai bine scris decât oricare roman 
de Agatha Christie.” (Anthonz Burgees)

Numele trandafirului
Autor: Umberto ECO
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Zeno Ghiţulescu, cetăţean de onoare al municipiului Târgu-Mureş, a 
publicat 20 de cărţi de literatură, din care 16 volume de poeme, două romane 
şi două volume de dramaturgie (şase piese).

A fost distins, pentru cărţile sale, cu premii ale Filialei Mureş a Uniunii 
Scriitorilor din ROmânia, în anii 1993, 1996, 2000, 2003, 2006 şi 2009. A 
primit Diploma de merit a Institutului American de Biografii (ABI, 1999).

Numele său figurează în mai multe lexicoane de literatură şi Who’s Who,  
precum şi în Dicţionarul General al Literaturii Române, elaborat de Academia 
Română ( ediţiile din 1980 şi 2006), Lexiconul Academiei Maghiare (1996), 
în cele din Cambridge (2000, 2003) şi în Enciclopedia Personalităţilor de 
Succes din România (Elveţia, 2009).

Memoria frunzelor
Autor: Zeno GHIŢULESCU
Editura: ARDEALUL, 2010

Lacrima destinului este o antologie cuprinzătoare a volumelor de 
poeme publicate de Gheorghe Păcurar, de la Floarea singuratecă din 
1990, până la Liniştea din adâncuri, din 2009. În desfăşurarea sa de 
acum, poezia lui Gheorghe Păcurar îşi dezvăluie mai bine constelaţia 
tematică şi modulaţiile expresive, de la tonul elegiac şi languros din 
unele poeme de dragoste, până la timbrul patetic şi grav al versurilor 
de inspiraţie patriotică. Interesante sunt acele poeme cu rezonanţă 
meditativă, în care eul liric îşi asumă o postură reflexivă, expunându-
şi, în versuri întretăiate, eliptice, austere, interogaţiile cu privire la 
condiţia proprie, cu privire la metamorfozele universului şi ale propri-
ilor trăiri, precum într-o poezie sugestiv intitulată Meditaţie. (I. Boldea)

Lacrima destinului
Autor: Gheorghe PĂCURAR
Editura: ARDEALUL, 2010


