
Monica Lovinescu a fost, se 
ştie, una dintre vocile pregnante 
ale criticii şi eseisticii româneşti 
postbelice, după cum a fost şi una 
dintre conştiinţele noastre morale 
de cea mai limpede verticalitate. 
Jurnal esenţial (Editura Humanitas, 2011) restituie, într-o 
configuraţie exemplară, impecabil cristalizată în fragmen-
tarismul alcătuirii sale, fizionomia uneia dintre vocile de 
cea mai clară distincţie ale exilului românesc: Monica Lovi-
nescu. Volumul, îngrijit de Cristina Cioabă şi prefaţat de 
Ioana Pârvulescu, reuneşte o selecţie, realizată cu rigoare şi 
discernământ, din cele şase jurnale ale Monicăi Lovinescu 
apărute anterior. Însemnările, datate 1981-2000 (fără anul 
1989) fixează itinerariul unui destin dăruit neuitării şi bin-
elui, jalonând totodată etape importante ale unei istorii 
demonizate. Ioana Pârvulescu subliniază, cu limpezime, în 
însemnările preliminarii intitulate Monica Lovinescu, rolul şi 
rostul unui astfel de jurnal esenţializat, în care trăirile sunt de-
cantate, notaţiile sublimate într-o expresie adesea minimală, 
albă, deliberat.

E drept, Jurnalul esenţial apare într-o epocă în care miza 
est-eticii pe care a promovat-o Monica Lovinescu pare să fi 
căzut, din diverse motive, în desuetudine. Cuvânt-ul înainte 
subliniază rosturile şi însemnătatea nevoii de obiectivare, im-
perativele detaşării de tribulaţiile eului. Însemnările diaristice 
fixează, în laconismul lor, fapte, gesturi, cuvinte, memora-
bile sau anodine,  reliefând, înainte de toate, o prezenţă de 
inconfundabilă turnură etică, un om, cum scrie Ioana Pâr-
vulescu, „fără ascunzişuri, frumos şi curat”, care şi-a asumat 
„vocaţia şi, mai ales, vitejia, lucidităţii şi a adevărului”. Din 
notaţiile sumare şi limpezi ale jurnalului se desprinde grija 
faţă de ceilalţi, simţul responsabilităţii pentru cei care se 
aflau în preajma suferinţei, precum şi vocaţia solidarităţii, 
mărturisită, de altfel, într-o însemnare. 

O galerie amplă de portrete, cu desenul riguros conturat, 
se perindă în paginile Jurnalului esenţial; oameni de toate soi-
urile, indivizi amestecaţi, unii de rară calitate şi distincţie, alţii 
de extracţie morală joasă, scrutaţi deopotrivă cu luciditate şi 
rigoare a observaţiei. Nu lipsesc din jurnal nici accentele de 
dezamăgire în faţa unor comportamente neaşteptate, a unor 
meandre atitudinale sau a unor conduite surprinzătoare.

Accentele etice pe care jurnalul le plasează asupra caractere-
lor şi comportamentelor sunt nete şi lipsite de echivoc. Am-
biguitatea, jocul imprevizibil al nuanţelor, graţia iresponsabilă 
a semitonurilor sunt, aşadar, excluse din notaţiile Monicăi 
Lovinescu. Soljeniţîn, de pildă, e examinat din unghiul unei 
admiraţii totale. În acelaşi timp, diarista înregistrează, în re-
gistru interogativ-ironic, demisiile sau abandonurile morale 
ale unora sau altora, abandonuri notate cu promptitudine şi 
luciditate sceptică, dar şi cu amărăciune. Constantin Noica e 
perceput, de exemplu, prin grila est-eticii, remarcându-se atât 
anvergura staturii sale filosofice, cât şi neajunsurile unei con-
duite sofiste. La fel, Nichita Stănescu („Nichita a fost probabil 
cea mai neaşteptata şi mare degradare din literatura ivita prin 
1960. Alcoolul si turcirea”), Nicolae Breban („vorbeşte clar de 
paranoia lui, dar e simplu şi nu lipsit de patetism”), Mircea 
Dinescu (care „riscă sa devina un fel de Păunescu, mai palid 
doar în măsura în care şi momentul istoric e mai îngăduitor 
cu oamenii”) etc.

Jurnalul Monicăi Lovinescu are, cum sublinia, într-un co-
mentariu, Gheorghe Grigurcu, „meritul de-a ridica draperiile 
uitării, compromisului, complicității de pe chipurile unui 
număr de contemporani ai noștri. Îi putem privi în continuare 
prin ochii celebrei diariste, convinși fiind, în marea majoritate 
a cazurilor, că nu ne înșelăm”. E vorba, mai ales, de un text ce 
documentează, prin resursele unei obiectivări programatice, 
asupra unui destin sfâşiat între revoltă şi dor, între rechizito-
riul neconcesiv  şi alean. Şi asta cu atât mai mult cu cât eul 
subiectiv e permanent exilat din cutele textului, chiar dacă se 
întrezăresc aici dramele şi neliniştile celei care  retrăieşte, iar şi 
iar, moartea mamei în temniţele comuniste, cu un sentiment 
copleşitor de culpă, de remuşcare, de neputinţă. Imre Toth 
definea cu acurateţe destinul exemplar al Monicăi Lovinescu 
şi al lui Virgil Ierunca, observând că ei nu sunt nimic altceva 
decât „doi oameni restabilind «binele» împotriva unui întreg 
stat organizând răul”. În acest sens, Jurnalul esenţial este o 
mărturie netrucată, de o liminară sinceritate, a acestei resta-
biliri treptate, cotidiene, neconcesive, radicale, a binelui, în 
faţa unei Istorii alienate şi dogmatice care îl desfiinţează.
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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

Se distribuie 
GRATUIT. 

Radicalitatea 
confesiunii

Iulian BOLDEA

10 pentru creaţie,
10 pentru “TOTEM”

10 direcţii distincte de expunere a punctului de vedere, 10 direcţii diferite prin imagine, 
experienţă şi esenţă. Ele reprezintă 10 artişti, majoritatea reprezentativi pentru fenomentul 
artistic contemporan, aflaţi în plină maturitate artistică. (Detalii în pag.5)

ANUNŢ 
Membrii Filialei Târgu-Mureş 

a Uniunii Scriitorilor, care au pub-
licat cărţi de literatură în anul 
2010 şi vor să participe la concur-
sul de premiere al acestora, sunt 
rugaţi să depună câte un exem-
plar la sediul revistei „Vatra” din 
Tg.-Mureş, până cel mai târziu la 
data de 7 decembrie 2011. 

Un juriu va delibera şi va sta-
bili câştigătorii, premiile urmând 
a fi decernate într-un cadru festiv 
în ziua de sâmbătă, 10 decem-
brie 2011, ora 12,00, în sala de 
festivităţi a revistei “Vatra”.

Uniunea Scriitorilor din România, 
Filiala Târgu-Mureş
Str. Tuşnad nr. 5 Târgu-Mureş

COMUNICAT

Întrucât în oraşul nostru, în ultimul timp, a început o adevărată campanie de 
strângere de semnături pe liste deschise, în vederea amplasării de busturi de scri-
itori şi/sau acordării numelui lor unor şcoli, într-un exces de zel care ar merita o 
cauză mai bună, suntem obligaţi să ne facem cunoscute următoarele puncte de 
vedere:

1. Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România nu a fost consultată de 
nimeni când s-a început această campanie de strângere de semnături şi nici nu 
cunoaşte cine sunt autorii, de fapt, ai acestei iniţiative.

2. Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România nu este împotriva 
amplasării bustului unui/unor scriitor(i) în faţa unor obiective culturale, educative 
şi religioase, sau acordării numelui lor unor şcoli etc., dar numai după o cumpănire 
temeinică a lucrurilor, spre a nu se greşi în aceste alegeri.

3. Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România solicită opiniei publice 
şi autorităţilor judeţene şi municipale să-şi îndrepte atenţia către personalităţile 
literare care au avut o contribuţie reală la întemeierea şi evoluţia literaturii române 
de pe aceste meleaguri, între care un nume mai reprezentativ decât cel al lui Ro-
mulus Guga (1939-1983), fondatorul revistei de cultură “Vatra”, nu vedem!

4. Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România stă la dispoziţia opiniei 
publice şi a autorităţilor locale, judeţene şi municipale cu orice fel de date îi vor 
fi solicitate pentru a se realiza astfel de obiective culturale care cinstesc memo-
ria scriitorilor de limbă română ce au trăit şi au creat opere de valoare în spaţiul 
mureşean.

Comitetul de conducere al Filialei Târgu-Mureş a USR
Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Cornel MORARU

Membri: Prof. Univ. Dr. Iulian BOLDEA
               Lector univ. Dr. Eugeniu NISTOR

LITART - un proiect susţinut de:

Un secol de tradiţie şi 
experienţă.
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Acum, s-ar putea spune că există în aceste istorisiri prea 
multă erotică, uneori chiar fără perdea, numai că trebuie să 
recunoaştem că nimeni nu trăieşte doar pentru idealuri, că în 
spatele oricărei manifestări stă femeia şi aşteaptă să-i 
împlineşti destinul. Sigur că trebuie să munceşti la penaj, să 
aduci în cioc boabe de rouă, să ai un cuib cu două etaje, dacă 
se poate la Ibitza sau în alte locuri exotice, să pui un ou de aur 
să clocească la bancă şi câte altele. Aceasta ar fi varianta 
capitalistă prescurtată. Mai există însă atâtea posibilităţi. Una 
ar fi: să-i cazi cu tronc, cum se spune; să fii atât de ciudat încât 
să te minunezi şi tu, iar de aici începe o altă ciudăţenie, că nu 
poţi şti niciodată pe ce gust sau filieră metafizică intri şi, hop! 
numai că femela, mânată de un instinct ancestral pe care nici 
ea nu-l înţelege, se aprinde la nu ştiu ce atribut. Cârlionţatul 
La Bruyere concentra, într-o maximă din „Caracterele”,  o ne-
dumerire privind ciudăţeniile alegerii partenerului. Era o 
situaţie, probabil reală, în care era vorba despre o nobilă 
bogată, frumoasă şi inteligentă  care a ales în cele din urmă 
„un mic monstru lipsit de duh”. Mai există şi posibilitatea 
penajului, a trăsăturilor masculului primitiv dar bine dotat, 
când femeiuşca te vrea cu orice preţ, fără nicio condiţie. Dar 
există şi masculi fericiţi, care se pot detaşa de legile repro-
ducerii, cel puţin aparent; indivizi pe care îi acaparează o pa-
siune, un ideal,  şi trec femeia ultimul pe loc. Sunt atât de 
orbiţi de dragostea lor fetişistă încât femeia pare o promisi-
une de care se pot lipsi sau de care nu se lipsesc însă îi acordă 
doar statutul ei de reproducătoare, de decor necesar într-o 
viaţă cu alte priorităţi. Îndeobşte însă femeia mişcă lumea, îl 
face pe bărbat să înnebunească, să facă crime, să facă pact cu 
diavolul, îl solicită până se epuizează, apoi îi cere să intre în 
hora reproducerii; să facă compromisuri, s-o uite pe maică-sa, 
să danseze pe ritmuri sălbatice, după cum e scris în istoria 
omului, după cum e programul vieţii şi al morţii; după cum e 
destinul în ultimă instanţă.  Să-l fi ales Biyu pe Darius urmare 
a unui impuls ancestral? E posibil, căci omul nu era nici prea 
tânăr, nici bogat şi nici prea dotat. Cine ştie ce trăsătură a lui a 
intrat pe culoarul metafizic al preferinţei tinerei fete şi  s-a 
afiliat acolo unei dorinţe rămase în istoria fiinţei. Oricum, 
Darius a dormit toată după-masa, ca să fie odihnit pentru no-
aptea ce urma să o petreacă cu Biyu. S-a întâmplat că în acest 
timp de odihnă a avut un vis destul de rupt de situaţia în care 
se afla, aşa cum se întâmplă adesea.   Se făcea că era cu un 
prieten din adolescenţa târzie, Zsiga, cu care purta o 
conversaţie pe malul Mureşului, şi Zsiga era acum destul de 
în vârstă; discutau despre viaţa lor, despre cât de repede trec 
anii şi despre cât de scurtă e viaţa. Pe malul Mureşului, chiar 
lângă satul natal al prietenului său, unde Darius a fost adesea 
şi unde a petrecut multe clipe de neuitat. Făceau baie, pes-
cuiau şi se bucurau de o zi frumoasă de vară. Deodată Zsiga 
i-a făcut o propunere pe care Darius a îmbrăţişat-o dintr-o 
dată: să se stabilească împreună în casa părinţilor lui Zsiga. 
Nu ştiu cum, se deducea în vis că părinţii lui Zsiga erau morţi 
de mult iar casa era pustie acum. Darius a fost cuprins în acele 
momente de un sentiment copleşitor, ca şi cum din viaţa lui 
nu rămase decât sentimentul prieteniei cu Zsiga. Trebuie pre-
cizat că Zsiga era un ins foarte zgârcit, că profita cu orice oca-

zie de Darius; aproape întotdeauna când mergeau la o bar, la 
un restaurant, Zsiga se scotocea prin buzunare şi niciodată 
nu avea bani, aşa încât trebuia să plătească Darius. Dar 
această situaţie părea neînsemnată acum, Darius nu-i purta 
pică; dimpotrivă, avea un sentiment atât de profund faţă de 
prietenul său încât a plâns discret şi îndelung. Altfel, Zsiga era 
un băiat foarte curajos şi neobişnuit, îl surprindea adesea pe 
Darius cu manifestările lui ieşite din comun, sfida pur şi sim-
plu convenţia. Darius îşi amintea cum o dată, fiind în vizită la 
Zsiga acasă, acesta şi-a dat jos pantalonii în timpul mesei şi 
şi-a arătat hemoroizii, iar maică-sa i-a făcut un scandal imens, 
dar Zsiga nu părea să dea atenţie acestui fapt. Dar câte lu-
cruri neobişnuite nu făcea!  L-a îmbrăţişat acolo, pe malul râu-
lui, şi tot acolo sau decis să se stabilească împreună în casa 
părintească din Noşlac, căci acesta era satul în care locuiau 
părinţii lui Zsiga.  Zsiga era şi el foarte emoţionat, dar el a râs 
de situaţie, s-a bucurat din toată inima. Acum, Darius, decis să 
renunţe la tot şi să înceapă un alt mod de viaţă, era oarecum 
nedumerit; în conştiinţa lui s-a produs o interogare: în ce 
timp se afla adică? Avea sentimentul atemporalităţii şi al 
vieţuirii veşnice. Odată cu acest sentiment ceva s-a deşteptat 
în memoria lui. Se părea că Zsiga e doar o fantomă, care dintr-
o dată l-a strâns cu atâta putere încât Darius avea senzaţia că 
se sufocă. A fost momentul în care s-a trezit şi a realizat că 
Zsiga murise de vreo zece ani; murise alunecând în fântâna 
din curtea casei părintrşti, într-o iarnă cumplită. Darius a aflat 
mai târziu, din întâmplare, de această nenorocire şi a fost 
copleşit de un sentiment de mare pierdere. Acum, nu mai era 
nimic de făcut, tot visul său se spulberase într-o clipă. Ori-
cum, Darius şi-a propus să-i facă o vizită la mormânt şi să 
ducă nişte flori în memoria clipelor minunate petrecute 
împreună. Poate va merge împreună cu Biyu, prietenul său ar 
fi fost încântat de o astfel de vizită. Era noaptea târziu, după 
câteva pasaje de dragoste cu Biyu, Darius s-a trezit dintr-o 
dată, ca şi cum s-ar fi speriat de venirea morţii; ar fi fost foarte 
neplăcut pentru Biyu să aibă un astfel de eveniment în casă; 
acesta a fost primul lui gând. Nu, nu avea de gând să moară 
într-un astfel moment. Când cugeta aşa, numai că în faţa lui 
s-a deschis ca o poartă albă, de lumină, iar acolo a apărut un 
semn de forma unei hieroglife şi imediat s-a risipit, lăsând în 
loc un obiect foarte ciudat, parcă era viu şi parcă destul de 
primejdios; Darius avea sentimentul că acest obiect avea 
puterea de a absorbi în pântecele lui cantităţi enorme de ma-
terie, vie sau inertă, şi că, nu ştiu cum, parcă mişca din buze, 
parcă era sinistru şi flămând, ba chiar, după un timp, semăna 
mai mult a animal decât a obiect. În timpul acestei metamor-
foze ciudate, Darius vroia să ţipe şi să ceară ajutor, numai că 
nu putea scoate niciun sunet; era paralizat de spaimă. În timp 
ce trăia această experienţă îngrozitoare, ceva s-a rupt în me-
moria lui şi s-a schimbat complet decorul. Era acum într-un 
spaţiu necuprins, precum în experienţa avută într-un alt vis, 
deşi Darius nu avea conştiinţa că e vorba de un vis, ci de o 
realitate diferită de aceea pe care o cunoştea. Se făcea că 
pluteşte cu o viteză uimitoare în acest spaţiu ce-i crea o stare 
de linişte şi calm aproape desăvârşite. Mergea aşa, plutea în 
spaţiul interstelar cu conştiinţa corpului abandonat în 

locuinţa Biyuei, când gândul aparentei morţi l-a cutremurat 
atât de mult încât dorinţa arzătoare de a se trezi imediat a 
fost atât de puternică încât simţea că se apropie de acea in-
tensitate a spaţiului  în care se loveşte de zidul invizibil.   Avea 
acum conştiinţa dedublării, dar în aşa fel încât cele două stări 
interferau; era şi jos şi sus, se simţea şi liber ca o pasăre şi greu 
ca un bolovan. Dar nu se întâmpla nimic decisiv, doar de la un 
timp l-a cuprins un fel de teamă, căci avea un gând cum că 
cele două stări se vor despărţii pentru totdeauna, ceea ce în-
semna moartea; ştia din lecturi că atunci când cordonul de 
lumină se rupe, corpul rămâne abandonat definitiv în starea 
elementară, iar spiritul pluteşte mai departe spre nu ştiu ce 
destinaţie.  Şi printre celelalte gânduri a apărut un alt gând; 
că există prin preajmă o entitate tutelară, care-i transmite 
mesaje fără intermediere, direct în miezul gândurilor sale. Şi 
l-a copleşit o mare tristeţe şi un fel de fulger albastru l-a prins 
în vârtejul lui şi l-a aruncat în corpul său ca pe un glonte într-o 
ţintă. Când s-a trezit în trupul lui, s-a ridicat şi a coborât din 
pat; Biyu dormea dusă, iar el încerca să lămurească dacă a fost 
stăpânit de o stare metafizică sau s-a trezit dintr-un vis. Ori-
care ar fi fost adevărul, era limpede că trăise o experienţă ce-i 
depăşea înţelegerea.   Să fi avut cu adevărat o experienţă 
extracorporală sau doar un vis în care se întâmpla această 
experienţă? Să fi fost într-adevăr expulzat din corpul său sau 
doar în gândurile şi imaginile visului s-au întâmplat aceste 
lucruri? Era greu de spus, nu avea cum să certifice vreo logică 
a întâmplării. Măcar data trecută a simţit fizic o durere şi a 
văzut semne de sânge, acum însă nu se mai repetase acest 
episod fizic, pe care să-l asociezi unei halucinări sau unei stări 
fizice exprimate prin acea impresie a decorporalizării. Poate 
erau semnele unei boli sau ale unui mesaj codificat rezultat 
din frământările şi întrebările sale. Era acum în braţele femeii, 
care-l strângea cu tărie, ca şi cum şi ea ar fi avut un vis, în care 
trăia cine ştie ce experienţe.  Sub impresia derutantă a aces-
tor gânduri, Darius s-a îmbrăcat, a servit puţină cafea rămasă 
de seara, a sărutat-o pe Biyu pe frunte; aproape părinteşte, 
când ea a deschi încet ochi şi s-a relaxat uşor,   „Ne vedem 
după-masă”, i-a spus Darius, însă ea a vrut să-l tragă în pat. 
Darius nu prea avea dispoziţie de aşa ceva acum, începuse 
să-l doară uşor capul. A mai sărutat-o o dată apoi a coborât şi 
s-a îndreptat spre bar, unde l-a găsit, zgribulit, pe Sandu, în 
faţa unei cafele.  A comandat şi el o cafea şi o jumătate de 
coniac şi s-au pus pe discuţii. La un moment dat, durerea de 
cap s-a înteţit şi Darius a simţit să nu-şi mai poate deschide 
ochiul drept. Nu era bine, nu era bine deloc; era semn că 
avusese un accident vascular,  minor e adevărat, însă nu-i 
convenea defel că începea să aibă astfel de probleme, căci 
dacă lucrurile evoluau în această direcţie ar fi rămas la latitu-
dinea celorlalţi – şi cine să aibă grijă de el? Era pe cont pro-
priu, dacă devenea inapt ar fi ajuns ultimul om; un om al 
nimănui, un om fără niciun viitor, un om mort. Acum era in-
util să mai caute un serviciu, se gândea doar la posibilitatea 
să ţină lucrurile în loc, să încerce să n-o păţească mai rău, căci 
în afară de Biyu nu avea pe nimeni şi nu ştia cât putea conta 
pe ea într-o situaţie disperată.

Obiectul efialtic   
 Fragment din romanul în curs de apariţie „Amanta lui Dracula” de Ioan Suciu Moişa 

Cu Iubirea, folosită ca o cheie a destăinuirii tuturor lucrurilor, aşa  se poate citi volumul 
Vraj(b)a clipei, cartea  semnată  de Viorela Codreanu Tiron şi care a apărut într-o grafică de 
zile mari, la Editura AmandaEdit din Bucureşti, in anul 2011.

Poemele care alcătuiesc volumul, sunt ca şi înnaripate, simetrice în esenţă şi cu trimiteri 
spre  locuri, oameni şi sentimente dintre cele care, nouă, celor din jur,  adesea ne scapă. Cu 
o fineţe feminină dar defel feministă, autoarea translatează imaginile personale în sfera co-
muniunii, a locului şi a timpului unde individul dispare ca entitate de sine stătătoare, devine 
Măreţie, motiv pentru care mertă să trăim pe pământ.

Volumul debutează cu poemul “Tot ce vă spun”- o mărtrisire a căii sale  golgotice, un fel 
de destin iniţiatic  care îi perminte autoarei să pună degetul pe rana lumii-înconjurătoare, să 
spună că nimic din ceea ce vede, pipăie şi apoi, scrie, nu este artificiu.  “Am străbătut/ întin-
derea de piatră goală, pustiul străjuit de stânci (...)”

Emoţionantă singurătatea aceasta, a Poetei care  se întreabă “Cine sunt?”.
Creatorul care este ea, îşi pune întrebarea pentru a da răspunsul  în public, şi o face scri-

ind pentru cei care se hrănesc, citind, din pâinea nemuririi.
Cu o tehnica a scrisului distinctă, defel cameleonică, aşa cum se mai întâmplă astăzi în 

Literatură,- Viorela Codreanu Tiron  ne atrage atenţia prin acurateţea sintagmei, prin firul po-
ematic pe care îl trage în igliţa silabelor. Totul se leagă,  are esenţă, consistenţa care conferă  
versului tonus dar şi timpi de linişte pentru gândire.

Cititorul nu poate trece brusc de la un poem la altul fără să insiste, să rămână o secundă 
pe textul abia lecturat. Este un privilegiu să  mergi pe drumul cuvintelor prin Clipa cea 
repede, să vezi cum “Jocul chibzuinţei” nu mai este joc, este ardere, catharsisul care îi dă 
nobleţe operei poetice semnate de Viorela Codreanu Tiron.

De unde vin? Unde plec? Cine sunt florile? Dar, soarele... Întrebările esenţiale ale lumii 
se învârt ca într-un carusel, se lasă leagte în acelaşi harnaşamanet al ordinii ce ne ţine pe 
verticală ca oameni.

În tot acest timp “Dumnezeu tace”! Îndrăzneaţă această sintagmă, este  curajul celui care 
ştie că are un rost al lui pe pământ. Poeta nu se joacă de-a cuvintele, face, din detalii aparent 
la îndemâna fiecăruia dintre noi, construieşte mici catedrale de sunete ce anunţă că încă 
suntem capabili să regenerăm prin noi înşine. Spiritul cărţii de faţă este o prefaţă la nemuri-
rea cuvântului odată ce a fost gândit şi transpus pe hârtie. Poemul  este un loc pentru Rugă, 
este un refugiu  în care, autoarea se retrage din marasmul lumii moderne, un loc unde î-L 

imploră pe Dumnezeu, să o înveţe cum să culeagă Lumina.
Lumina este atotcuprinzătoare dintr-un capăt la altul din acest volum,  deşi uneori nu se 

vede, precum soarele, lumina aceasta există, blândă, matură, uneori obosită dar mereu gata 
să spele  cu “lacrima toamnei” obrazul Planetei. În acest context, poeta stă între Mărginire şi 
Nemărginire, defel derutată, ea ştie că locul din care pornesc în lume şi în viaţă, toate visele, 
locul tainic al fiecăruia om, punctul de legătură cu Cosmosul fiinţei este Copilăria.  Acolo se 
apleacă peste gânduri, ia în răspăr poveştile cu izvoare şi alte locuri de o simplitate seniorală, 
uimitoare.

Viorela Codreanu Tiron este poeta care nu se teme să folosească  sintagmele şi în volum, 
abundă întrebările. Este un semn de maturitate, de înţelepciune a momentului în care 
conştinetizezi că rolul tău este să laşi mărturii pentru clipa următoare. Natura, de la coaja 
unui copac pornind, la spaţiul de un albastru-decolorat  al cerului, lumea cunoscută de fiec-
are zi  devine, prin poeme, operă de artă. Starea de graţie  pe care ţi-o dă succesul, bucu-
ria de-a fi “colosul care prăduişete” - cum inspirat enunţă autoarea, toate aceste fragmnete 
dintr-un puzzle urieşesc, sunt Viaţa în forma sa de Duminică.

A citi cartea aceasta este un fel de împărtăşanie din tainele care te înconjoară. Trebuie să 
ai urechi să auzi, minte care să perceapă albul din negru, şi mai presus  de toate, se cade să 
ai Credinţă fie şi numai cât bobul de mac, pentru a înţelege  esenţa.

Viorela Codreanu Tiron este poetul care excelează în lucrarea sa literară, nu se abate 
de la drumul său şi fiecare  literă din poem, este o certitudine. Autoarea nu bâjbâie prin 
întunericul neştiinţei, ea ne spune în vers-clar: “Despletită în amurguri târzii/las în urma 
mea /mireasma primăverii dintâi,/pentru a mă reîntoarce /în casa în care tinereţea mea... 
se schimbă tot mai mult în umbră,/şi unde văd cum cuvintele mor/ în ghivece de timp 
răsturnate.” ( În urma mea) 

Sigur, în acest poem de o construcţie la maturitatea creaţiei, poeta (şi) cochetează cu 
Timpul, pentru că ea este cea care dictează unde şi când se va întoarce pentru a închide 
cercul. Propria-i stăpână pe minte şi inimă,  fiind, autoarea poemelor dintre aceste doua 
coperte, este puternică şi fragilă,  foarte tânără şi foarte bătrână prin experienţa care îi dă tot 
dreptul să-i spună Lumii întregi, că există.

Intelectual, artistic, Viorela Codreanu Tiron este un eşantion de frumuseţe clasică peste 
care cade bruma incorigibilă a contemporanităţii, este o poetă modernă cu reminiscenţe de 
romantism năucitor de frumos. (Melania CUC)

Viorela Codreanu Tripon, Vraj(b)a clipei
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Domeniu major de explorare filosofică, ob-
sesie structurantă a universului poemelor (cel 
puţin a secţiunii celei mai privilegiate de critică 
dintre acestea), arhetip dramatic, operând, în 
dramaturgie, nu doar în personajele hipersim-
bolice ci şi în scenariile lucrate direct în lutul 
mitologiilor autohtone, misterul şi poetica lui 
explicită, faimoase şi mitizate, deja, ele însele, 
reprezintă,  probabil, criteriul axiomatic de 
consubstanţialitate  a metamorfozelor creative 
ale personalităţii scriitorului din Lancrăm. 
Metamorfoze pe care critica fie le-a separat abu-
ziv şi dogmatic – cum s-a întâmplat în primele 
două decenii de comunism, când Blaga era citit 
maniheic, ca poet de prim rang, dramaturg con-
sort şi filosof neglijabil, de fapt, tabuizat de linia 
oficială marxist-leninistă, fie le-a constrâns unor 
interdeterminări facil-didacticiste, fără niciun 
aport hermeneutic real – Blaga fiind ba „poetul-
filosof”, ba „filosoful-poet”, după cum un set 
de metafore corespundeau semantic unor con-
cepte filosofice sau, viceversa, după cum idei-
le, ele însele poetic formulate, privind tipologia 
cunoaşterii, limitele ei, sensul ontologic al mis-
terului însuşi sau aproximările transcendenţei, 
erau recognoscibile în limbajul şi imageria po-
emelor.

Nu tocmai despre consubstanţialite, dar 
despre convergenţă, „convergenţe”  între poet 
şi filosof, scrie, poate cel mai competent prin 
dubla lui formaţie, Cornel Moraru în cea mai 
recentă monografie  Blaga publicată la noi. Cea 
mai recentă monografie tradiţional-estetică, să-i 
spunem, fiindcă între timp Blaga a început să 
aibă priză la critica poststructuralistă, la semi-
ostilisticieni, şi există, publicate, câteva teze 
de doctorat care îl monografiază din această 
perspectivă, altminteri probată deja, cu autori-
tate, încă în anii 70 ai secolului trecut, de către 
Alexandra Indrieş sau Maria Carpov.  Cornel 
Moraru dezavuează cu argumente excesele de-
spre care vorbeam, adept, el însuşi, al echilibru-
lui şi arbitru al eleganţei comentariului, dând, 
drept exemplu de abuz, lecturile poemelor prin 
cheia autognostică (prima oară numită astfel 
de Vasile Băcilă), pseudo-pozitivistă, a con-
ceptelor filosofice blagiene, metodă ce ignoră 
în primul rând diacronia creaţiei – decantarea 
conceptelor şi formularea lor fiind ulterioară, şi 
nu întâmplător ulterioară, se înţelege, intuirii şi 
tatonării lor în poeme. Soluţia lui Cornel Moraru 
e o hermeneutică în convergenţă, o lectură în 
consubstanţialitate, de fapt, a filosofiei, poeziei 
şi teatrului blagiene, favorizând filosofia şi teat-
rul – metamorfozele dezavantajate de contextele 
anterioare şi în care criticul vede potenţialul de 
actualizare, de contemporaneizare maximal al 
lui Blaga. 

În ce ne priveşte, ne păstrăm anumite 
reticenţe privind şansele unei redescoperiri 
masive, în contemporaneitate, şi cu atât mai 
puţin a unei penetrări în cultura occidentală, a 
unei reabilitări europene, a filosofiei blagiene, 
încadrată în ceea, la începutul secolului XX se 
numea „filosofia existenţei” (Lebensphilosophie). 
Două dintre contraargumentele vizibile sunt 
cumva imediate: limbajul lui conceptual, ex-
trem de poetic şi, prin aceasta, insuficient de 
stabil semantic (deci şi intraductibil), deşi ex-
presiv şi, poate în directă corelaţie, interesul 
preponderent al criticilor literari pentru filoso-
fia blagiană, şi nu al filosofilor propriu-zişi. O 
filosofie literară, sau paraliterară, termenul tre-
buind luat fără conotaţii depreciative, aşa cum e 
cea a lui L. Blaga, profită şi e damnată, în acelaşi 
timp, de condiţia ei. Consubstanţialitatea des-
pre care vorbim (cu literatura, inclusiv cu cea 
autoconfesivă) o împiedică să se  constituie într-
un sistem filosofic forte. Ceea ce nu echivalează 
cu o fatalitate tragică, ba, dimpotrivă. Credem 
că o lectură pluridisciplinară, în care sunt es-
tompate delimitările rigide şi complexele dintre 
hermeneutica literară, filosofică sau dramatică, e 
cea mai actualizantă şi benefică receptării operei 
lui Lucian Blaga în ansamblu şi în oricare dintre 
zonele ei, putând revela, în cele din urmă, un ar-
hetip creativ originar, din care cresc, pe rând sau 
în simultaneitate, imaginarul poetic, viziunea 
dramatică şi sistemul filosofic. Pot fi valorificate, 
astfel, incursiuni ca aceea propusă de Corin Bra-
ga, în Lucian Blaga – geneza lumilor interioare, un 
remarcabil eseu de psihocritică, dar şi abordări 

mai vechi, cu rezultate convingătoare, ca acelea 
ale lui Eugen Todoran – Lucian Blaga – mitul 
poetic şi Lucian Blaga – mitul dramatic, primul 
reluat şi revizuit mai recent în volumul Lucian 
Blaga. Mit. Poezie, Mit poetic. 

Aşezată pe această premisă a accesului la 
consubstanţialitatea operei blagiene, discuţia 
despre poetica misterului şi universul poetic 
al autorului Poemelor luminii e inevitabilă. 
Cum spuneam, misterul ar putea fi chiar cri-
teriul de consubstanţialitate, el fiind, ca temă 
literară şi concept, rezultanta a ceea ce Ov. S. 
Crohmălniceanu numea „gustul primitivităţii 
naive, aurorale, plăsmuitoare de basme, având ca 
revers aversiunea pe care i-o trezeşte (scriitorului) 
civilizaţia rece, calculată, mecanică”. Asta după 
ce autorul celebrei „Literatura română şi expre-
sionismul” se declară la rându-i convins că „ope-
ra literară şi cea filosofică ale lui Blaga au crescut 
într-o osmoză perfectă”. Apetenţa pentru mister 
e, probabil, un reflex compensator al ralierii lui 
Blaga la curentul filosofilor ce anunţă, în epocă, 
declinul Occidentului pozitivist şi criza de auto-
ritate a raţiunii, nu doar Nietzsche, cu care gân-
direa lui Blaga şi sensibilitatea lui expresionistă 
împart numeroase puncte comune ci şi Oswald 
Spengler sau Ludwig Klages. 

Deloc întâmplător, misterul e central în scri-
sul său chiar în anul dublului debut al lui Blaga 
(1919), când Poemele luminii sunt acompaniate, 
inclusiv la premierea Academiei (Premiul Ada-
machi), de reflecţiile din Pietre pentru templul 
meu. Ambele cărţi vor fi, de altfel, reeditate în 
1920 la Cartea Românească. Tematizarea mis-
terului devine încă mai semnificativă în 1921, 
următorul an editorial bicefalic, când noua Ar-
cadie, marcată de conştiinţa individuaţiei şi a 
excluderii din paradisul iniţial, cum o vede Ion 
Pop în poemele din Paşii profetului, e dublată de 
drama poematică despre sacralitatea precreştină 
a dacilor din Zamolxe. Mister păgân. De altfel, şi 
Ion Pop lasă de înţeles că „misterul” e punctul 
originar al geografiei mitologice blagiene, atât 
în poezie, unde evoluţia începe de la „tristeţea 
metafizică a omului problematic înstrăinat de 
tainele universului şi năzuind spre regăsirea 
echilibrului originar, sub semnul unui mit al 
reintegrării”, cât şi în teatru – criticul clujean 
numeşte piesele poeme dramatice, interesat de 
„puterile ascunse în noaptea şi somnul etnosu-
lui cu care se identifică personajele” – personaje-
mistere ele însele, am adăuga noi. Ion Pop le 
numeşte „generice, stilizate”.  

Paradoxal însă, receptarea, entuziastă în 
1919, e semnificativ mai reţinută în 1921, asta în 
primul rând pentru că Blaga contrastează acum 
cu gustul epocii (Ardealul e încă preponderent 
sămănătorist), adoptând formula expresionistă, 
modernă (Iorga – „poetul profetizează lucruri 
fără sens”). Durează cam un deceniu până ce 
receptarea lui Blaga se normalizează şi prob-
lema-tica misterului ajunge să fie pentru prima 
oară indicată drept fundamentală în numărul 
omagial pe care Gândirea, de care încă nu 
se despărţise din pricin de incompatibilitate 
doctrinară, i-l dedică în decembrie 1934.  Iese 
în evidenţă articolul lui Emil Cioran, despre 
„Stilul interior al lui Blaga”, în care se vorbeşte 
despre „o seninătate în clar-obscur”, „cheia pen-
tru om şi operă”, deschizând „ascunsele încăperi 
ale sufletului” şi descoperind „sub linişte teama, 
sub formă nesfârşirea, sub claritate misterul”. Sau, 
încă mai decisiv, spune Cioran: „Blaga n-ar fi 
ajuns la problema cunoaşterii extatice dacă n-ar fi 
avut experienţa intimă a misterului” şi, în plus, 
„intensitatea extazului creşte cu amploarea mister-
ului”. Cioran sprijină, practic, afirmaţia noastră 
anterioară, privind natura compensatorie a mis-
terului faţă de agonia lumii moderne – „forţei 
devitalizante a spiritului (Geist) în terminologia 
lui Klages, spune Cioran, Blaga îi opune metafiica 
misterului, căci tocmai prezenţa misterului în 
lume limitează acţiunea distructivă a intelectului 
şi demască iluziile logocentrismului”. În univer-
sul poetic, am adăuga, metafizica misterului 
funcţionează şi ca un reflex al vitalismului, al 
experienţei dionisiace a lumii. 

Viitor adversar, Nichifor Crainic are, în 
numărul omagial din 1934 al Gândirii, o 
intervenţie interesantă măcar prin aceeaşi 
atenţie acordată „misterului religios”, cum îl 
crede el, care ar fi, alături de „mitul folcloric”, 

o formulă de artă şi de gândire. Fireşte, pentru 
Crainic, „misterul, dacă nu se poate despica prin 
raţiune, se poate trăi extatic prin religie sau formu-
la mitic prin artă”. Pentru că orice abordare, fie 
şi tematică ori conceptuală, a lui Blaga, nu poate 
fi decât o deschidere implicită spre receptarea 
lui (o secţiune în istoria receptării, altfel spus),  
nu poate fi ignorată diferenţa copleşitoare de 
nivel dintre momentul 1934 şi atacurile trivi-
alizante, minimalizatoare, la adresa conceptelor 
lui teoretice, care încep în ultimii ani interbelici 
şi se vor aprinde de pe poziţii ideologice oficia-
le în obsedantul deceniu. Problema misterului 
nu face excepţie – ea îi va atrage apelativul de 
„mistic”, abuzat ba de contemporani, în cele-
bra anatemizare ce i se face de către teologi, 
unii respectabili (D. Stăniloaie), ba, ulterior, de 
propaganda proletcultistă. Există, din fericire, 
şi excepţii, notabile, între aceste extreme – N. 
Bagdasar, de pildă, în 1937, vorbind despre 
centralitatea ideii de mister în gnoseologia lui 
Blaga şi despre „raţionalismul aşa-zis estatic” al 
acestuia. Alte două abordări critice consistente – 
de factură monografică, deşi de calibre sensibil 
diferite, sunt, în epocă, memorabile – Lucian 
Blaga, energie românească a lui Vasile Băncilă 
(primul monograf ) şi mult mai mimetica, până 
la indistincţia între rândurile lui Blaga şi ale ex-
egetului, Filosofia lui Lucian Blaga de Ovidiu 
Drimba (volum scris oarecum în doi, întrucât 
Blaga, prieten cu Drimba, îl citise şi corectase 
personal). În orice caz, conceptul de „mister” e 
bine aşezat, în ambele volume, la baza teoriei 
cunoaşterii şi a sensibilităţii lui poetice. La fel 
de decisivă în impunerea ideii de mister ca axis 
esenţial e o a treia monografie, a lui Constantin 
Fântâneru, Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea 
mistică, unde există inclusiv două capitole des-
pre influenţa lui Blaga asupra poeziei tinere a 
epocii. Poetul misterelor e văzut ca ultramo-
dern, „expresie a unui configuratism poetic al sen-
sului” nou, şi poate că nu e un simplu detaliu 
picant acela că el a şi trecut o vreme drept „avan-
gardist”, interesat, cum zice şi Crohmălniceanu, 
de Edvard Munch, Van Gogh, Brâncuşi, Bar-
lach sau Arhipenko şi cucerit, de fapt, de ex-
presionismul european din vremea studiilor la 
Viena. Accepţiunea la care scriitorul aduce mis-
terul poate că e, în fond, determinată şi de at-
mosfera de indecizie în care, în acei ani, inovaţia 
culturală vine de la modernişti formaţi în cena-
cluri tradiţionaliste şi viceversa.

Pentru un „hipnotizat în mister”, la care 
se raportează „nu ca la un prag de neatins al 
cunoaşterii sau ca la o simplă ipoteză metafizică”, 
căci „structurile cognitive sunt modelate şi ele de 
acest cadru ontologic originar”, aşa cum memo-
rabil îl descrie Cornel Moraru, Blaga e, oricum, 
un devotat al raţionalizării misterului. Sau, 
măcar, al aproximării lui conceptuale cât mai 
persuasive. Poemele, anterioare tematizărilor 
din trilogiile filosofice, conţin, cum sugerează 
acelaşi critic, misterul ca „celulă germinativă”. 
Fapt evident în deja clişezatul „principiu al 
conservării misterelor”, pe care poemele îl 
proclamă cu vitalitate şi obstinaţie ca pandant 
al golirii de miracol a lumii, al dezvrăjirii ei (în 
sensul originar al termenului aparţinând lui 
Max Weber). Tainele cer ocrotire şi potenţare, 
paradoxala revelare prin adâncire, prin „minus-
cunoaştere” sau „cunoaştere luciferică”, aşa 
încât, deşi luminiscente, versurile nu destramă 
misterul ci îl sporesc. E conceptul encriptat 
extrem de vizibil (aproape explicit) în imageria 
faimoasei arte poetice Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii, dar el irigă, de fapt, implicit, 
majoritatea poemelor din volumul de debut 
şi e modulat, în poetica viziunii, şi după „în-
cheierea vârstei edenice” anunţate, după Ion 
Pop, de ciclul „Moartea lui Pan”, pe măsură ce 
volumele capătă respiraţia accelerată a orbirii, a 
inabilităţii de a mai descifra transcendenţa din 
lucruri sau nostalgia sfâşietoare a unui dincolo şi 
a unui început tot mai irecuperabil şi irecogno-
sibil în realitate. Cu „În marea trecere” şi mai ales 
cu „Lauda somnului”, misterul prinde conturu-
rile unui dat fatal, produs al rupturii de Totul 
cosmic şi intră în ecuaţia lamentaţiei sfâşietoare 
pe tema alienării fiinţei. Numai în noapte sau 
în somn, topos-uri reactualizate original, din 
retorica romantică, aşa cum procedează şi cu 
dezrădăcinarea, care are o evidentă descendenţă 

ardeleană, poezia lui Blaga mai poate relaţiona 
în fascinaţie cu misterul, izolat de sentimen-
tul culpei (al „ucigaşului de taine”) şi ferit de 
forţele obscure care, spune Ion Pop, tulbură 
ordinea primară a universului.  În fine, vârsta 
de aur a misterului e reinstaurată în poemele 
din La curţile dorului şi, decisiv, în Nebănuitele 
trepte, când armonia pierdută e recucerită şi zo-
dia liricii blagiene se schimbă în sfârşit. Vârsta 
similiparadisiacă a lumii e reinstaurată şi fiinţa 
e reintegrată cosmosului, într-o solidaritate 
indestructibilă. O dată cu reinvestirea cu sens 
plenar a erosului – cumva secundar până atunci 
în poezia blagiană şi cu reiterarea temei mis-
terelor primordiale – patria Mumelor, obârşiile, 
ciclul stihial al lumii, ultima etapă a poeziei bla-
giene e şi aceea a marilor concluzii. Între ele, 
problematica misterului, operând ca vehicul şi 
catalizator al viziunii în toate spaţiile şi timpu-
rile poeziei blagiene, e acum roditoare: securiza-
rea conţinutului tainelor, condiţie a perenităţii 
lor, e împlinită, şi, o dată cu ea, e complet şi 
mitul poetic blagian despre care vorbesc majori-
tatea exegeţilor. 

Dar aceeaşi împlinire rodnică e evidentă şi 
în cazul mitului dramatic şi a celui filosofic, ca 
să preluăm terminologia lui Eugen Todoran. 
Poetica misterului e rezolvată, practic, în toate 
registrele creative ale lui Blaga, rezolvarea însăşi 
fiind un fel de tipar, o matriţă pe care psiho-
criticii o pot, fără îndoială, întrevedea cu lim-
pezime. Odată cu predeterminările ei obiective 
sau nu, cu biografia şi destinul lui Blaga. Merită 
urmărite, în perspectiva cel puţin teoretică a 
unei abordări pluridisciplinare, manifestările 
misterului, efectele lui vizionare în poezie, si-
multan cu definirile lui conceptuale în filosofia 
blagiană. E impresionant cum aproape întregul 
univers poetic blagian stă, cum spune şi Cornel 
Moraru, „sub puterea magică a misterului”, care 
nu e cu nimic diferit, în forţa hipnotică pe care 
o exercită, de elementele cosmice. Misterul are 
acelaşi statut cu lumina, pământul, cerul, apa şi 
e, fără îndoială, o expresie, o tentaţie a demon-
icului, element de care nu poate fi separat. Ca 
fiecare element, el e parte a Marelui Tot, care 
tinde spre fragmentul său de increat originar, 
spre „izvorul tuturor lucrurilor”, reclamându-l, 
intuindu-l, revendicându-l sfâşietor – ca în unul 
din cele mai frumoase poeme scrise vreodată în 
literatura română – În marea trecere, unde ecoul 
unei chemări copleşitoare străbate geografia 
unei păduri feerice, încercând fără izbândă să 
provoa-ce răspunsul întregii seminţii dispărute 
şi, prin regresie, să capteze ceva din rezonanţa 
momentului prim, auroral. Blaga filtrează aici 
un imaginar populat de făpturi totemice, cer-
bul şi ciuta „pierdută în moarte”, cuplu originar 
din bestiarul simbolic al lumii arhaice, a cărui 
refacere e refuzată pentru că timpul modern, 
orientat eshatologic a înlocuit timpul mitic 
originar. Pădurea, cu susurul de izvoare care 
îi ritmează imperceptibil dar implacabil con-
sumarea în „marea trecere”, nu poate fi nici ea 
„grădina de dincolo” sau „paradisul pierdut”. 
E, poate, cea  mai dramatică dintre ipostazele 
relaţiei cu misterul, cea în care acesta refuză să 
se consacre drept inepuizabil ca sens conţinut, 
tocmai pentru că e supus cunoaşterii moderne, 
desacralizante.

De altfel, misterul poate fi revelat strict în 
planul vieţii, nu în acela al dialecticii abstracte, şi, 
se înţelege, calea este creaţia, culturală, artistică, 
înţeleasă ca analogon al creaţiei cosmice. Mis-
terul ce rămâne nerevelat gândirii, fiind din-
colo de limitele cunoaşterii umane, dar căruia 
arta îi poate servi, recreându-l, întreţinându-l, 
reiterându-i plinătatea, e deci tangibil doar în 
sens poetic şi metafizic, el rămânând, filosofic, 
conceptual, echivalent „ideii” platoniene, „lu-
crului în sine” kantian sau „spiritului absolut” 
al lui Hegel. Filosofia lui Blaga îl recuperează 
şi resemantizează (fusese asimilat haosului, la 
greci sau păcatului, la creştini), într-un aseme-
nea grad de persuasiune şi de centralitate încât 
devine o obsesie creatoare. De altfel, o spune el 
însuşi, nu o dată: „Noi filosofăm ca atare sub spe-
cia misterului” şi credem că această confesiune 
poate fi extinsă, în mod profitabil exegezei bla-
giene, asupra întregii sale creaţii şi a destinului 
său.

Universul poetic blagian şi poetica misterului
de Dumitru – Mircea BUDA
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Rugă într-o biserică goală
  “...nu credeam sa-nvăţ...”

- mamei -

când a simţit că i-a venit vremea
s-a întins pe patul ei
şi-a strâns genunchii la piept
pumnii micuţi sub bărbie
apoi
a închis ochii ţinându-şi răsuflarea
asemeni unui copil
care-şi aşteaptă cuminte rândul să se nască

ce mult şi-a dorit să adoarmă
strângând în palme răsuflarea vântului
verde
cum sunt doar copacii în visele vii
cum ar fi doar marea dacă ar fi perfectă

pretutindeni se-aud voci
şi cuvintele sună ca ruga unui cerşetor
într-o biserică goală

Ziua cea mai lungă 

îmi încălzesc mâinile înconjurând flacăra 
lumânării
tu-mi arăţi cum e să strângi în braţe
ţigăncuşe fierbinţi

e seară şi beau vin
simt pe limbă sângele graurilor
împuşcaţi de paznicul viei

dar
nici măcar beţia nu mă mai caută

în nopţile tot mai scurte dinaintea solstiţiului
se-ncolăcesc în jurul tău şerpi argintii
ademeniţi de laptele sânilor

poate
de-aceea ne terminăm atât de repede

Nisip în sângele tău 
  
mâinile tale
mă strâng piatră mâinile tale
până când
nisip în sângele tău
mă-aşezi pe plaja pustie

peste noi
se-odihnesc pescăruşi
din noi se hrănesc cioburi de valuri

doar

palmele tale sunt mici
mult prea mici
să se nască din aripi
sau
să poată vâsli într-o mare

Trandafiri înfipţi în sângele tău 
  
 când va veni moartea 
 voi pândi liniştit 
 cum îmi strecoară pe sub uşă 
 ziarul cu anunţuri funebre 
  
 (vântul spulberă litere negre 
 adormite  
 sub cruci de cerneală) 
  
 mai întâi va pleca ziua 
 luând cu ea flori îngropate de vii 
 dintr-o altă-nflorire 
  
 (ceasul meu ticăie  
 stingher 
 secundele se înghit harnice 
 una pe cealaltă) 
  
 oare cum e 
 să hrăneşti trandafirii 
 înfipţi în sângele tău? 

Adânc nespusul în tine 
  
adânc nespusul în tine 
ca şi când 
risipindu-şi dulceaţa asemeni fluviului în mare 
vorbele tale s-ar topi în cuptoare de gheaţă 

şi curge tăcerea 
în aşchii de ţipăt 
buzele nasc litere moarte 

(vântul despică ploaia
numita noiembrie) 

îmi place atât de mult să te-ascult 
ochii tăi 
mai verzi decât toate poveştile lumii

Dacă ar şti că sunt vii... 
  
 dac-ar şti că sunt vii  
 frunzele ar pleca în ţările calde  
 împreună cu berzele  
 şi s-ar întoarce deodată cu ele  
    
 iar plopii şi-ar adormi mugurii  
    
 miroşi a vânt şi a plecare 
 prin gene îţi plouă
 frunze şi aripi
 şi eşti toamnă 
  
 ce frumos sună în noapte 
 bătându-şi doar sieşi 
 vântul 
 şi ce singur 
    
 între viaţă şi moarte  
 vor alege întotdeauna plutirea

Fecioare neseduse şi 
abandonate 

după amor, devii elocvent,
îţi desprinzi braţele din îmbrăţişări uitate,
topite, asemeni lumânărilor arzând inutil
în biserici părăsite,
nici pentru morţi,
nici pentru vii.

vreau să beau singur, fără tine,
să mor fără tine,
să-şi amintească de mine doar barmanii
şi chelneriţe cu fuste scurte, încălzindu-mi 
palmele
între picioare fierbinţi.

iar setea - ca şi când n-ar exista -
căutând, sub aripi de îngeri imberbi,
picături mărunte de ploaie
sau buze umede de fecioare neseduse
şi abandonate.

Gheizere de aer

 de-abia când ai ridicat capul 
 am văzut 
 pluteau în aer fulgi de păpădie 
 asemeni unor fluturi albi 
 izgoniţi de pe pajişte 
 şi îţi intrau în ochi 
 vedeam clar cum dispar prin orbitele goale 
 iar eu ţipam fără glas 
 cum doar în vis se-ntâmplă 
 închide-i închide-i 
 ştiam că n-o vei face 
 îţi era atât de teamă de întuneric 
 şi mai era şi apăsarea de jos în sus 
 a aerului ţâşnind din plămâni uriaşi 
 “doar aşa voi învăţa zborul “
 spuneai : 
 “culcată pe gheizere de aer 
 dar mai ales - 
 când ţi se taie respiraţia - 
 prăbuşindu-mă”

Te voi numi lebădă 
  
 te voi aduce oricum înapoi. 
 tu să te-mbraci în cămaşa albă de zbor, 
 iar eu 
 te voi numi lebădă. 
  
 (nu ştiu cât de sus poate zbura o lebădă, 
 dar tu 
 va trebui să te hrăneşti în aer, asemeni 
păsărilor, 
 acolo nu-ţi va intra praful în ochi) 
  
 voi fi în golul de după tine 
 împrăştiat în toate neputinţele posibile. 
 dar, doamne, 
 nu mă prigoni 
 să-mi supravieţuiesc 
 mie 
 însumi.

Ne stingem 

“Memento homo, quia pulvis es, et in pul-
verem reverteris.”
  
dintre noi
unul va sta întins şi va închide ochii
celălalt
va veghea trist
înghiţindu-şi în tăcere lacrimile
asemeni unor sâmburi de măsline
ne vom subţia
fire nevăzute sub streşini
odată cu zăpezile eterne
într-o după-amiază de iarnă ciudată
nu vom pleca împreună
nici n-am venit în aceeaşi secundă
deşi
arzând
m-ai aprins şi pe mine
şi-acum ne stingem
în aceeasi cenuşă

Umbre de lupi pe perete

 între două somnuri 
 doar atât 
 cât să îmbrăţişezi noaptea scurtă 
 dintre două căderi ale pleoapei 
  
 nici şoaptă 
 nici ţipăt 
 nimic 
  
 poate 
 câteva degete 
 aşezate gură de lup 
 în umbra de pe perete 
  
 sau când te trezeşti 
 în podul fără scară deasupra odăii 
 viaţă şi moarte 
 obişnuindu-se să locuiască împreună

Mai iartă-mă o dată 
  
de prea multă linişte
vocea ta foşneşte galben
asemeni unui ziar vechi
mototolit

dacă nu plângi
nu voi muri nici astăzi
cum ţi-am promis

voi strânge doar ochii să mă poţi crede

apoi
ne vom auzi tot mai puţin
tăcând a vreme cu morţi şi adormiţi

Să nu ştii 
  
când plouă
îmi place să te ştiu copac
să-ţi lunece din frunză-n frunză
stropii
asemeni unei mingi coborând
dintr-un zgârie-nori
pe scări
nesfârşit

când dormi
să fii cuib părăsit
să-ţi crească pe degete muguri albi
sau
să-ţi ţâşnească ramuri uscate
din unghii
şi spini
sidefii

când pleci
să fii eu
şi nu tu
frunza ta aşternuta la drum
dintre altele mii

să nu ştii

Ploaie cu greieri mahmuri 
  
ieri 
am văzut pentru prima dată 
sub frunzele viei 
greieri beţi şi adormiţi pe boabe de struguri 

şi mi-a fost dor dintr-odată 
de toamnele 
în care ne sorbeam buzele 
cu vorbe cu tot 

erau atât de fierbinţi 
firele de iarbă culcată 
iar noi făceam dragoste neprotejată 
şi aşteptam apoi îndelung să-ţi vină ciclul 
care nu mai venea 

dar mai ales tăceam frumos 
mult mai frumos decât tac frunzele viei 
sub ploaia măruntă
neîntreruptă 
de greieri mahmuri

Viorel BUCUR



Comunitatea Săvârşinului, mai precis a satului cu nume 
cinegetic, Căprioara, a găzduit pentru o săptămână din luna 
iulie, cea dintâi ediţie a simpozionului de artă „Totem”, care 
a dat zonei noi semnificaţii culturale. Acest prim simpozion 
se circumscrie unui amplu proiect de creaţie artistică iniţiat 
cu aproape zece ani în urmă. Cel care cu multă tenacitate a 
reuşit să „stârnească apele” şi să asigure aproape an de an, 
continuitatea acestui eveniment, este artistul Adrian Chira, 
secondat de colegul său de breaslă, Csatlós Levente. Anul 
acesta însă, au gândit o ieşire din uzura rutinei, într-un 
spaţiu în care natura şi cultura, prin intermediul artiştilor 
bineînţeles, devin elementele unei ecuaţii a convieţuirii spiri-
tuale. 

  Întregul proiect, care a cuprins şi o tabără de pictură 
pentru copii, a fost finanţat şi anul acesta de o companie 
importantă a Tîrgu-Mureşului, susţinătoare a fenomenului 
plastic, demonstrând astfel o afinitate pentru acest segment 
de cultură. Într-o lume plină de tensiune, cuprinsă de crize, 
financiare sau existenţiale, mai mult sau mai puţin justifi-
cate, e un gest foarte generos şi apreciat.

   Revenind la creaţie, artiştii prezenţi la simpozion pro-
pun 10 direcţii distincte de expunere a punctului de ve-
dere, 10 direcţii diferite prin imagine, experienţă şi esenţă. 
Ele reprezintă 10 artişti, majoritatea reprezentativi pentru 
fenomentul artistic contemporan, aflaţi în plină maturitate 
artistică.

  O primă direcţie, cea a artistului Gheorghe I. Anghel, aduce 
cu sine un registru cromatic arpegiat pe tonuri mocnite de 
jaruri teroase. Succesiunea stărilor de transparenţă este îndelung 
elaborată şi, în mod paradoxal, se naşte din sedimentare. Pic-
torul lucrează asupra unui ţesut pictural, analizând calităţile de 
strat şi înmulţind sinesteziile de simţuri posibile. Odată obţinută 
starea de tegument al pânzei, apare şi poetica, deloc lirică, a sem-
nelor sale. Într-un vârtej al memoriei timpului, pe pânze sunt 
fixate semne, sensuri şi stări ale vechilor civilizaţii cu rădăcini 
eline, bizantine sau, mai aproape, de la malul Dunării. Pe ele 

se aşterne patina 
vremurilor. Al-
bul calcaros, ca 
o pată de lumină 
cu corporali-
tate, se impune 
printre griurile 
de scrum sau 
de pulberi arse. 
Scrijelite parcă 
în materie, sem-
nele schiţate 
descriu siluetări 
rudimentare. 

  O a doua 
direcţie e cea în 

care cu virtuozitatea gestului pictural îndelung exersat, artistul 
Adrian Chira practică o manieră care nu mai lasă loc ezitărilor 
sau incertitudinilor. Talentul, în slujba gesticii picturale, e cel 
care îmblânzeşte răzvrătirea culorilor şi supune materia fluidă 
în compoziţii cu duct ferm dar febril, ca într-o descărcare de 
tensiuni. Reţeaua pictografică 
e purtătoare de energie vitală. 
Elementele figurative sunt 
doar iluzii. Centrul de in-
teres, vibrat de negrul din-
amic susţinut de întrezăriri 
de roşu incins, compensează 
cu suprafaţa rafinatelor 
frământări ale culorilor în 
surdină. Artistul denotă o 
subtilă acuitate a simţului 
culorii. Nori grei de ploaie, 
nori rătăciţi sau apăsători sub 
stratul dens de culoare...”vin şi 
trec în adâncul zilelor uitate, 
purtând ceva din noi”...

  Se impune atât în mesaj 
cât şi-n rezolvarea profund 
personală şi cea de-a treia 
direcţie, a artistului Ioan Şulea, 
care duce spre spaţiul profund 

religios, cel al credinţei declarative prin artă. De fapt e mai mult 
decât o direcţie, e Calea aleasă de artist. Substanţa de inspiraţie 
şi revelaţie e Hrana creştină. Pasta modulată reprezintă carnali-
tatea, trupul, materialul. Încet, pe fanta de lumină, ochiul e con-
dus ascensional de-a lungul verticalei accentuate, spre partea de 
spirit, cea învăluită-n aur, a Sf. Potir. Trupescul e transfigurat şi 
transcende spre zona spiritului, a esenţei. Lumescul, obscurul 
e prins în zbaterea necontenită a negrului smolit, străpuns de 
roşul sacrificial. Tihna e regăsită-n înalt, adică, în căuşul neted, 
nemodulat al Sf. Potir, emanând lumina de aur a credinţei. E 
pictura simţită ca stare de graţie! E pictura captării smereniei în 
substanţa culorii şi-n elaboratele compoziţii construite pe Axis 
Mundi.

  Mircea Moldovan cu cea de-a patra direcţie, urmează un tra-
seu cu unele halte comune celei precedente, în zona religiosului. 
De data aceasta, 
Ochiul Divin este 
cel care domină. 
Ochiul devine 
subiect cu mul-
tiple interpretări, 
conotaţii şi 
rezolvări artistice 
ale autorului. 
Atotcuprinzător 
prin multiplicare, 
el simbolizează, 
nesfârşita întin-
dere a cunoaşterii. 
Dualitatea viaţă-
moarte ne e relevată prin registrele orizontale coloristice şi 
formale. Jos, în adâncul beznei ignoranţei, negrul plat şi mat 
suportă unele zvâcniri ale gestului spontan. Registrul superior, 
e cel al înălţării spiritului ales, al ordinii impuse de ritmicitatea 
repetitivă a Ochiului Divin care străpunge vălul necunoaşterii 
sau al lipsei de credinţă. Roşul vermillon, îmbibat de sevă pul-
satorie, intercalat între cele două zone antagonice pe care le 
modulează, se insinuează în textura ambelor, ca semn al trium-
fului vieţii şi al creaţiei. 

  Direcţia religiei iubirii este o altă formă de exprimare a 
credinţei prin artă, la Mariana Şerban. Este religia iubirii aproape-
lui, e muzica îngerilor protectori în înaltul ceriului, e inima ca 

centru al Uni-
versului, e se-
rafimul „între 
aripi şi zbor”. 
Deci, inevita-
bil reîntâlnim 
dorinţa de 
înălţare şi as-
censiune. Me-
sajul e întărit 
de măiestria 
contopirii ma-
terialelor şi 
texturilor, într-
o dinamică 
alertă, cu totul 

specifică (artistei). Abundenţa şi frumuseţea colajului hârtiilor 
rupte şi decupate în forme atent strunite, peste care vine să aşeze 
pulberea de semne grafice si caligrafii rupte din şirul gândurilor, 
ca rugăciunile pe firul mătăniilor, fac deliciul acestei exprimări 
întemeinicite în stilul inconfundabil al artistei, ca o marcă de 
autor. 

  Ca un alt punct de vedere al însuşirii credinţei, opus ce-
lui creştin, este direcţia artistului Csatlós Levente care introduce 
privitorul într-o 
lume arhaică, a 
vechilor practici 
păgâne domi-
nante. Creând 
o atmosferă de 
ritual ezoteric, 
m o n o c r o m i a 
griurilor vineţii 
e fulgerată de 
roşul sacrifi-
cial. Linia de 
jertfă delimi-
tează categoric 
trei zone put-
ernic individualizate: moartea, viaţa şi ridicarea spiritului spre 
înalt simbolizate prin personajele mito-zoomorfe şi antro-
pomorfe purtătoare de însemne specifice. Tot roşu, de această 
dată căpătând materialitate şi o anume rugozitate palpabilă, 
caracteristică unui vas cultic, este şi personajul ce domină 
compoziţia în legătura sa ancestrală cu discul corpului ceresc. El 
pare că face parte dintr-un ceremonial iniţiatic specific. 

  Este abordată şi direcţia realismului, în accepţiunea largă a 
cuvântului, venită din parte tinerei artiste Andreea Şerban Chira. 
Nu este vorba de imitaţie ci de o viziune proprie artistei care, 

rămâne în dimensiunile 
clasice ale limbajului 
plastic, privilegiind figu-
rativul. Buna stăpânire 
a desenului e evidentă 
în modeleul anatomic, 
dar mai ales, în redar-
ea mâinilor: fie ele în 
rugăciune, în încordarea 
prinderii sau, singulară, 
ca Mână întinsă celui 
care se roagă, imaginând 
suflul divin ca semn 
al mântuirii. De fiec-
are dată, ansamblul e 
echilibrat prin dialogul 
compoziţional diagonal al celor două elemente actante. Culoarea 
infiltrată subtil vine doar să susţină rolul de vedetă al desenu-
lui. La nivel de mesaj, disputa tinereţii cu moartea e aplanată 
de etern-valabilul avertisment: Memento mori! Şi craniul golit, 
aprobă...  

  Nu e uitată nici direcţia reîntoarcerii la natură, care se face 
însă interpretaţional prin contragerea figurativului şi orientarea 
sa spre abstract, direcţie sugerată de Constantin Tofan. Se pro-
duce o esenţializare a formelor, păstrându-se doar o stare de pei-
saj. Culoarea cu capacităţi modulatorii e când plină şi reliefată, 
când se rafinează într-atât încât rămâne doar iluzia prezenţei sale, 
brăzdată de con-
tururi filiforme 
vag desluşite. Gal-
benul copt, solar 
se diminuează 
intrun descrescen-
do al intesităţii 
până la ocruri 
şi brunuri de 
pământ reavăn, 
culiminând cu 
negrul care le dă 
greutate. Roşul 
tranşant al liniei, 
delimitează strict 
spaţiul construit după sfânta regulă a proporţiei divine. 

  Într-o altă direcţie distinctă, compoziţiile se desfăşoară pe 
linia expresionismului abstract la Cristian Sida. Această abstrac-
tizare cu punctări lirice, nu îşi refuză minime referinţe figurative 
ca nişte obligatorii ancore de acostare la realitate. Sunt invocate 
personaje- profiluri, măşti rudimentare sau chipuri- care se iţesc 

doar în tumultumul materiei aflată într-un freamăt permanent. 
Neliniştea culorilor articulate pe contrastul cald-rece, reflectă o 
puternică combustie interioară, exteriorizată prin creaţie.

Şi nu în ultimul rând, direcţia ludicului şi a decorativului 
deloc gratuit, e preferată pentru un alt tip de exprimare de Iosif 
Ştefan Taşi-Tajó. 
Un act îndrăzneţ 
dar reuşit e fo-
losirea nisipu-
lui ca element 
neconvenţional 
acestui dome-
niu, transfor-
mat în materie 
picturală. Colat, 
el construieşte 
incinte care deli-
mitează tranşant, 
la concurenţă cu 
vopseaua pusă 
generos, forme 
geometrice sinuoase sau colţuroase. Interior-exterior. Jocul in-
tervine şi în folosirea exploziei bucăţelelor de carton multicolor, 
visând la un mozaic barcelonez gaudian, care devin decoraţia 
„faţadei” placajului. Abil e mânuit şi contrastul în sine al culo-
rilor de bază.

  Acest mănunchi de sensuri şi direcţii denotă diveristatea 
exprimărilor în artă. Şi în cazul de faţă, fiecare artist, într-o altă 
cheie stilistică, cu mijloacele adecvate propriei viziuni şi filosofii 
plastice, îşi exprimă crezul artistic în consens cu propria sensi-
bilitate.
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10 pentru creaţie, 10 pentru “TOTEM”
de Cora FODOR

Gheorghe I. Anghel

Adrian Chira

Ioan Şulea

Mircea Moldovan

Mariana Şerban

Csatlós Levente

 Andreea Şerban Chira

Constantin Tofan

Iosif Ştefan Taşi-Tajó

Cristian Sida
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Zilele trecute am primit vizita 
neaşteptată a unui prieten stabilit în 
Australia. Am stat de vorbă toată noap-
tea iar dimineaţa, după ce l-am însoţit 
la aeroport m-am întors în sufrage-
ria în care se afla dezordinea învăluită 
în fum de ţigară de dinaintea plecării 
unui musafir. Pe canapeaua flancată de 
măsuţe încărcate cu cărţi, albume, apa-
rate de fotografiat, tăvi şi ceşti se afla 
urma lui Csaba adâncită între perne şi 
animale din pluş. El a spus că sufrageria 
aceea lucioasă şi supraîncărcată de mo-
bilier te îmbia să te aşezi confortabil pe 
una din canapele, să te apleci cu lene să 
tragi un album de pe un raft de jos şi să-l 
răsfoieşti. Pe locul acela stăruia mirosul 
lui format dintr-un amestec de nuanţe 
de miros tari sau mai dulci. Era ca şi cum 
un Csaba aerian ar fi rămas acolo. M-am 
aşezat şi eu lângă Csaba cel aerian, pe 
gânduri, apoi am tresărit. Ceva moale se 
mişcase jos pe covor. Era băieţelul meu 
care se trezise cu noaptea în cap şi se 
văzuse singur. I-am spus de vizita lui ne-
nea Csaba din Australia iar el a întrebat 
ce i-a adus nenea. I-am arătat albumul 
uriaş, cartonat şi lucios, plin cu poze. L-a 
luat în braţe, fericit. 

-Aici sunt şi poveşti pentru mine?
-Desigur, am zis eu repede.
-Şi îmi citeşti una? Te rog? Aseară nu 

mi-ai citit! 
-Bine, îţi citesc, am spus. Sigur că al-

bumul nu avea poveşti dar Csaba îmi 
povestise   toată noaptea tot felul de 
întâmplări cu haz. Am luat albumul în 
braţe, l-am deschis la o anumită poză şi 
am început...

După cum ştii, Csaba locuieşte în 
Australia. El şi câinele lui s-au mutat de 
curând şi au fost foarte ocupaţi cu ren-
ovarea casei, care constă într-o mulţime 
de treburi pe care le cunoşti, le-am făcut 
şi noi, şi m-ai ajutat şi tu. De câteva zile 
se chinuiau să întindă cât mai perfect 
un tapet nou în came-ra de jos, în care, 
după cum mi-a explicat el, se intra direct 
de afară şi care era şi bucătărie, şi hol şi 
cameră de zi. Spun se chinuiau pentru 

că şi câinele îl ajuta, evident, aducându-i 
diferite u-nelte sau apăsând cu laba pen-
tru a ţine de capătul celălalt al colii, în-
nebunit de mirosul de tencuială umedă, 
hârtie şi lipici proaspăt. Într-o seară au 
stat până târziu, lipind şi ultima bucată 
din tapet.

A doua zi, când Csaba a coborât 
împreună cu câinele, au rămas în mijlocul 
bucătăriei fără să poată scoate un cuvânt 
sau un lătrat: urme de lăbuţe cafenii se 
întindeau pe tapet, pe toată partea de 
jos a peretului, era un tapet de culoare 
deschisă, de culoarea alunei, şi asta ştii 
de ce? Pentru a fi în ton cu pădurea, care 
era foarte aproape. Lăbuţele se întindeau  
destul de uniform, de parcă cineva le-ar 
fi făcut intenţionat pentru a îmbogăţi 
decorul.  Csaba s-a apropiat, s-a uitat: 
noroi de pădure! A clătinat din cap şi a 
pus de cafea, apoi a rămas răsturnat într-
un scaun, privind necontenit peretele. 
Urmele erau rotunjite mult într-o parte 
în care li se alăturau cinci cerculeţe pre-
lungite cu cinci linii, semn că autorul lor 
avea gheare. Câinele privea îngrijorat 
când la perete când la stăpân şi văzând 
că în cele din urmă stăpânul scoate un 
hohot de râs a început şi el să latre vesel. 
Apoi s-a auzit o bătaie în uşă şi o vecină 
tânără a dat năvală şi s-a oprit brusc în 
mijlocul bucătăriei, privind: 

- Ce drăguţ... şi ce original! Cum de ţi-
au ieşit aşa de bine? 

Csaba a zâmbit: 
- Sincer, nici eu nu ştiu, dar e drept 

că e foarte vesel, zici că ar fi făcute 
intenţionat... deşi chiar nu ştiu dacă cine 
s-a ocupat de decor azi-noapte a făcut-o 
cu bună ştiinţă sau fără să vrea... Dar ce 
mai contează? Ia loc, te rog, cafeaua e 
tocmai gata! 

Orice alt om, şi desigur şi tu, ar fi în-
trebat bineînţeles pe unde a intrat au-
torul decorului. Casa, având doi locatari, 
are două uşi, o uşă mare pentru Csaba şi 
o uşă mică pentru câine, tăiată  în uşa lui 
Csaba. Şi ambele uşi sunt descuiate tot 
timpul deoarece Csaba este unul din oa-
menii aceia ciudaţi care nu folosesc chei 

sau zăvoare, mulţumindu-se să împingă 
uşa cu piciorul şi spunându-şi că din mo-
ment ce un om locuieşte într-o lume de 
oameni ar trebui să fie suficient. Iar veci-
nii ştiu acest lucru.  

Csaba se gândea dacă nu cumva ea îi 
făcuse o farsă. Ar fi putut foarte bine să fi 
intrat cu un tipar de labă din cauciuc sau 
altceva, cumpărat... Câinele o cunoştea, 
şi oricum nu putea vorbi. Hm... sau alt 
vecin care se ţinea de pozne. Dar cine? 
Grăsanul de alături era foar-te amuzant 
dar avea îndoieli că s-ar fi mişcat aşa de 
uşor prin casă în toiul nopţii, doar mer-
gea să se cântărească pe un şantier din 
apropiere, pe cântarul pentru materiale 
de construcţie. Oricum, Csaba trebuia să 
admită că... 

-Şi câinele... 
-Da, şi câinele, scuze, Csaba şi câinele 

trebuiau să admită că era foarte vesel. 
Timp de vreo două săptămâni, toţi vecinii 
din zonă, printre care, totuşi, şi grăsanul,  
s-au plimbat pe pereţii lui Csaba cu nişte 
labe de cauciuc mânjite cu lut iar tinerei 
vecine, noaptea i se transformau mâinile 
şi picioarele şi îi creşteau gheare. Asta se 
întâmpla în mintea lui Csaba, desigur. 

Într-o după-amiază, Csaba şi câinele 
au ieşit la plimbare. Trecând prin pădure, 
câinele a dat de o urmă şi a mers după 
ea cale de vreo trei ceasuri, până la o 
scorbură încăpătoare scobită în trunchi-
ul unui stejar uriaş în care se afla o 
grămadă mare de crenguţe şi iarbă, cu o 
adâncitură în mijloc, desigur un culcuş! 
Pe pereţi se vedeau aceleaşi urme cafenii 
rotunjite spre degete cu cinci cerculeţe 
şi cinci linii, cam până la aceeaşi înălţime 
la care ajungeau şi cele din casa lor. Jos, 
pe lângă peretele cu lăbuţe se aflau frun-
ze roşii de arţar şi o frunză era lipită cu 
lut de peretele scorburii! Când s-au în-
tors, cei doi au găsit o mulţime de frunze 
roşii de arţar înşirate jos pe lângă pereţi. 
Asta însemna că în timp ce ei erau în casa 
musafirului invizibil, musafirul invizibil 
era în casa lor! 

Csaba şi câinele au presat frunzele, 
apoi le-au lipit pe pereţi deasupra ur-

melor. Aşa era şi mai vesel. Câinele era cu 
ochii în patru şi se scula de mai multe ori 
pe noapte pentru a face ture prin casă 
şi prin curte. A doua zi au mers la plim-
bare şi au trecut pe la vizuina musafirului 
invizibil. Csaba s-a învârtit, s-a sucit şi în 
cele din urmă a văzut sus, într-un co-
pac o ciupercă mare şi frumos colorată. 
S-a căţărat după ea, a desprins-o şi a 
agăţat-o în căsuţa din scorbură. Când s-a 
dus acasă a găsit o piatră albă, lucioasă, 
aşezată chiar în mijlocul mesei, cel ce 
o pusese acolo căutase un loc în care 
să fie observată imediat, dându-i astfel 
importanţa cuvenită. A fugit împreună 
cu câinele la vizuină. Şi acolo era o piatră 
albă! 

Peste noapte, câinele a auzit un 
lipăit care venea de la bolul lui cu apă. 
S-a ridicat, s-a lovit cu capul de măsuţa 
de cafea sub care dormea şi s-a repezit 
pe scări în jos. Stăpânul a sărit şi el din 
pat şi s-a năpustit după câine. Dar vizita-
torul deja se mistuise prin uşiţă. Csaba şi 
câinele au găsit jumătate din ciuperca pe 
care o lăsaseră în vizuina lui. Nu s-au mai 
mirat. Lucrurile intrau deja pe făgaşul 
obişnuinţei. Vecina lor a venit la ei cu o 
carte cu poze:

-Sunt urme de wombat, este un ani-
mal care locuieşte doar aici, în Australia, 
este foarte inteligent, foarte preocupat 
de vizuina lui...

-Este aici, în carte? a întrebat Csaba 
sau băieţelul meu.

-Da, uite-l! am zis eu sau vecina lui 
Csaba. 

-Pare a fi un amestec de urs şi iepure... 
a zis Csaba sau eu sau băieţelul.

- Are cam un metru înălţime şi poate 
să ajungă până la 30 de kilograme... a zis 
vecina lui Csaba sau am citit eu. 

-Mi-aş dori foarte mult să-l întâlnesc! 
a zis băieţelul meu sau Csaba. 

Csaba, câinele şi wombatul aveau să 
se viziteze de multe ori schimbând tot 
felul de daruri. Ei încă nu au apucat să 
se întâlnească faţă în faţă, dar îşi spun că 
acest lucru se va întâmpla cu siguranţă, 
într-o bună zi.

Un musafir invizibil
Mediana STAN

Când spui Tarkoski spui film de artă. Andrei Tarkosvski a reușit 
să ridice arta cinematografică la un nivel superior. Filmele lui 
sunt picturi în mișcare care te uimesc prin frumusețea aces-
tora din punct de vedere vizual.
   După cum știm, în imaginea cinetică pot fi realizate figuri 
de stil: imaginea schimbătoare face să se perinde în fața ochi-
lor metafore, create prin compararea sau contopirea a două 
ființe sau obiecte, fie, mai ales, prin succesiunea lor în câm-
pul vizual. Astfel apar simbolurile, care în filmele lui Tarkovski 
sunt elemente naturale și firești pentru a da înțeles filmului.
   Cineastul Andrei Tarkovski a realizat filme de autor deo-
arece, așa cum spunea acesta ,, nu îți poți transpune viziu-
nea dacă nu ești implicat în totalitate în procesul de creație’’. 
De altfel, mesajele poetice cele mai clare sunt transmise de 
filmele de autor, izvorâte din imaginație și exprimând per-
sonalitatea acestuia, nediluate de intervenția colaboratorilor.
   Cu ușurință se poate spune că Oglinda din anul 1975 a fost 
filmul în care regizorul și-a pus amprenta cel mai bine. Este un 
film biografic unde Tarkovski și-a transpus copilăria pe fun-
dalul dramei unui bărbat de patruzeci de ani aflat pe patul 
de moarte, care regretă unele lucruri din trecut cerând doar 
iertare.
   Odată ce vezi Oglinda, percepția asupra filmului îți este 
schimbată deoarece tehnica regizorului rus de a reda unele 
scene este una aparte, specială care îți dă impresia că ceea ce 
vezi e special față de tot ce s-a mai făcut până acum.
   Cheia înțelegerii filmului este chiar titlul. Imaginea soției 
naratorului o reflectă pe cea a mamei, iar copilul acestuia îl 
reflectă chiar pe el în copilărie. Acesta a fost și motivul pentru 
care Tarkovski a folosit aceeași actori pentru personajele din 
trecut, dar și cele din prezent.

   Fără nicio îndoială Andrei Rubliov din anul 
1966 poate fi considerat capodopera re-
gizorului. Filmul amplasat în Rusia secolului 
XV spune povestea unui pictor de biserici 
care se confruntă cu trăirile sale interioare, 
dar și cu problemele întâlnite pe parcursul 
vieții sale. Caracterul religios este prezent pe 
tot parcursul filmului și deși filmul necesită 
multiple vizionări pentru a fi înțeles, nu 
poate trece neobservată măiestria cu care 
Tarkovski a reușit să introducă istoria Rusiei 
ca fundal al subiectului. Astfel putem ve-
dea toate greutățile prin care această țară 
a trecut de-a lungul istoriei și acesta fără să 
intervină în planul principal al filmului.
   În Călăuza din 1979, trei personaje bat 
cărările unui univers de noroi și metale ru-
ginite, zona, pentru a ajunge într-o cameră 
din centrul său în care nimeni nu îndrăznea 
să intre. Filmul poate fi interpretat în mai 
multe feluri. Explicația cea mai simplă e cea 
politică. Mesajul artistic este, însă, mult mai subtil. ,, Transpu-
nerea într-un ținut ciudat, dincolo de cotidian, ritmul lent, 
închipuie viața sufletească din adâncurile subconștientului, 
unde fiecare om își ascunde cele mai profunde gânduri și 
unde, deseori, e imposibil de pătruns’’(Jean-Louis Leutrat).
   Cariera lui Tarkovski cuprinde șapte filme. Confruntându-se 
cu politica sistemului comunist din Uniunea Sovietică, real-
izarea filmelor a fost de multe ori îngreunată. Acest fapt a dus 
la realizarea ultimelor două filme în Italia și Suedia.
   Cenzura comunistă nu l-a împiedicat pe Andrei Tarkovski în 

a realiza filme care vor dăinui pentru mult timp în istoria cin-
ematografiei clasice. Cel mai bun mod de a-i aprecia munca 
este de a urmări filmele sale lăsând deoparte încercările de a 
le analiza. La sfârșit vei realiza că filmul tocmai văzut se poate 
încadra ușor în cea de-a șaptea artă.

Bibliografie
Adina Nanu, Educație Plastică, Editura Sigma, București, 
2005
Jean-Louis Leutrat, Cinematograful de-a lungul vremii-o 
istorie, Editura All, București, 1995

Tarkovski-filmul ca oglindire de sine
Mădălina  POJOGA
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Aristotel, cel mai strălucit gânditor al lu-
mii antice şi al tuturor timpurilor, de numele 
căruia se leagă întemeierea celor mai impor-
tante ştiinţe cunoscute astăzi, s-a născut la 
Stagira, în Peninsula Chalcidică, în anul 384 î. 
Chr.; de acolo, din nordul aspru şi învăluit în 
ceţuri, la 17 ani a coborât la Atena, spre a se 
adăpa la izvoarele de învăţătură ale Acade-
miei platonice, stând pe lângă marele său 
dascăl vreme de aproape două decenii. Nici 
nu e de mirare că cercetătorii de mai târziu 
au constatat unele influenţe ale Academiei şi 
persistenţa unui ipotetic orizont platonician 
în operele sale din tinereţe, de care însă se 
va îndepărta, mai apoi, adoptând o atitudine 
critică făţişă. 

Spirit inventiv şi pasional, Stagiritul a elab-
orat, conform lui D. Laertios, 145 de lucrări 
(după unii cercetători numărul acestora ar fi 
de 195), extrem de diverse, abordând dome-
nii ca: filosofia, psihologia, politica, economia, 
retorica, logica, poetica, fizica, biologia etc. 
Pentru problematica abordată de noi, mai 
interesante sunt lucrările: Metafizica, Politica, 
Retorica, Etica Nicomahică şi Organon, la care 
ne vom referi succint, pe rând. Astfel, în Meta-
fizica, compusă din 14 cărţi, după o critică 
eficientă a dualismului platonic (pe de o 
parte, o lume a ideilor, transcendentă, statică 
şi ireversibilă, şi, pe de altă parte, o lume 
trecătoare, imanentă), care nu poate oferi 
nicidecum o explicaţie plauzibilă motorului 
dinamic al lumii sensibile, Aristotel defineşte 
cu subtilitate cele trei niveluri de cunoaştere, 
anume: cunoaşterea empirică (bazată pe 
experienţă), cunoaşterea tehnică (bazată pe 
identificarea cauzelor care determină lucru-
rile) şi cunoaşterea metafizică sau cunoaşterea 
filosofiei prime, aceasta din urmă fiind axată 
pe cercetarea raţională a cauzelor universului 
în vederea definirii esenţei lui Dumnezeu, ca 
fiinţă absolută, a naturii, a spiritului şi a ma-
teriei, şi a constata, în final, cărui tip de cauză îi 
corespunde forma tuturor lucrurilor, precum 
şi materia din care sunt acestea constituite, 
ajungând, astfel, la enunţarea teoriei celor 
patru cauze: cauza materială, cauza formală, 
cauza eficientă sau motrice şi cauza finală.

Primatul acordat formei îl va determina pe 
Aristotel să vadă forma pretutindeni, institu-
ind în natură o ordine teleologică (doctrină 
despre finalitate, scop final), fundamentată 
pe existenţa unui „motor imobil”, de esenţă 
divină, definit a fi “ceva care veşnic pune în 
mişcare ceea ce se mişcă, iar Primul Motor 
este el însuşi în mişcare”. 1  Acest principiu su-
prem, reprezentând „forma formelor”, “esenţa 
esenţelor”, ar fi raţiunea, care „se gândeşte pe 
sine”, identică cu Dumnezeu însuşi.

Psihologia aristotelică, strâns legată de 
biologie, este cuprinsă în Tratatul despre su-
flet, unde el atribuie sufletului forma, adică 
principiul activ, dinamic, care însufleţeşte 
organismul – un principiu formal care este 
entelehia trupului, aşa după cum corăbierul 
este entelehia corabiei (în limba greacă en-
telehie = en – „în”, telos – „scop” şi ehein – „a 
avea”, adică scopul lăuntric propriu al fiecărui 
lucru). Filosoful nu este nicidecum un adept 
al ideii de evoluţie, în sens biologic şi, con-
form concepţiei sale, şi plantele sunt înzes-
trate cu un suflet al lor de natură rudimentară, 
având ca rol specific creşterea şi nutriţia; la 
animalele superioare sufletul constituie su-
portul mai perfecţionat al unor manifestări 
psihice elementare, ca: instinctele, dorinţele, 
senzaţiile de plăcere şi de durere; iar forma 
cea mai înaltă pe care o poate atinge sufle-
tul este dată de cel al fiinţei umane, care 
are o natură complexă, cuprinzând, ca şi în 
doctrina pitagoreică sau în cea platonică, o 
tripletă funcţională: sufletul vegetativ (de care 
depinde hrănirea, adică activitatea biologică 
elementară), sufletul  senzitiv (la care sunt ra-
cordate simţurile); atributul distinctiv al omu-
lui constituindu-l însă sufletul raţional. 

Aşadar, Omul este un animal raţional, a 
spus Aristotel într-o memorabilă definiţie. 
Şi, pornind de la această ultimă sintagmă 
aristotelică, să amintim că în cele opt cărţi 

ale Politicii, el susţine că, fiind raţional, „omul 
este (şi) un animal social/politic” (zoon poli-
tikon). Cum în viziunea Stagiritului oamenii se 
situează la jumătatea distanţei dintre animal 
şi zeu, ceea ce-i îmboldeşte să se strângă în 
comunităţi sunt chiar instinctele lor primare: 
instinctul de reproducere şi cel de conservare, 
lucru care-i întăreşte gânditorului convin-
gerea că “cetatea este naturală şi că omul este 
în mod natural un vieţuitor politic, pe când 
cel lipsit de o cetate (natural şi nu prin acci-
dent) se află fie mai presus, fie mai prejos de 
om, asemeni celui pomenit de Homer:  fără un 
neam, fără o lege, fără sălaş…” 2 

Deci, conform celor enunţate, originea 
statului este naturală şi constituie o necesitate 
care ţine de esenţa fiinţei umane. El respin-
ge modelul statului ideal, de tip platonician, 
după care guvernarea ar trebui să le revină fi-
losofilor, în favoarea ascensiunii la conducere 
a categoriei de cetăţeni cu venituri medii. De 
asemenea, a luat apărarea proprietăţii private 
şi a familiei, pledând pentru o democraţie 
sclavagistă moderată. În afara acestui tip de 
societate, gânditorul mai admite şi alte forme 
constituţionale posibile, precum: monarhia 
(unde conducerea aparţine ununi rege), 
aristocraţia (conducerea fiind preluată de o 
minoritate bogată) şi democraţia (unde con-
ducerea este a demosului, adică a poporului), 
avertizând însă că fiecare dintre acestea pot 
degenera în altele, precum: tirania (sau des-
potismul), oligarhia (sau plutocraţia) şi dema-
gogia. 

În ceea ce priveşte etica (morala), aceasta 
este cuprinsă în două scrieri principale, Etica 
Nicomahică şi Etica lui Eudem, deşi sugestii ale 
acesteia pot fi depistate şi în alte lucrări. Prob-
lema de fond a eticii aristotelice este aceea 
a Binelui – văzut ca scop suprem, „lucru spre 
care totul tinde.” Aşa, scopul medicinei este 
sănătatea, al construcţiilor navale – corăbiile, 
al strategiei – victoria, al ştiinţelor economice 
– bogăţia. Gânditorul stabileşte o ierarhie 
a scopurilor, admiţând existenţa unui scop 
superior, în raport cu toate celelalte: Binele 
suprem care, atunci când se referă la om, 
devine Binele uman. Susţinând că fericirea nu 
poate fi separată de plăcere – căci plăcerea 
este opusul durerii şi, în chip logic, ea tre-
buie considerată ca un bine – el subliniază 
că fericirea fără plăcere este un lucru lipsit de 
sens şi că nici binele cel mai înalt nu poate fi 
conceput în afara ei! Dar, cu toate aceste apre-
cieri, filosoful nu asociază plăcerea cu binele 
suprem, arătând că nu orice specie de plăcere 
este de dorit în sfera socială, deşi nici uneia 
dintre ele (oricare ar fi) nu-i poate fi negată 
predispoziţia mobilizatoare de perfecţionare 
habituală a subiectului, deoarece “viaţa şi 
plăcerea sunt, evident, indisolubil legate şi 
imposibil de disociat; căci fără activitate nu 
există plăcere, iar plăcerea duce la desăvârşire 
orice activitate.” 3

Aristotel este considerat întemeietorul 
logicii, socotită de el însuşi ca “ştiinţă a 
demonstraţiei”, adică unealtă sau instrument 
(în greceşte Organon) necesar şi util în cer-
cetarea lumii şi în aflarea adevărului. În lu-
crarea despre Categorii, Stagiritul defineşte 
corespondenţa reală dintre gândire (vor-
bire) şi existenţă, cele 10 categorii instituite 
– substanţa (esenţa), cantitatea, calitatea, 
relaţia, locul, timpul, poziţia (situaţia), posesia, 
acţiunea şi pasiunea – fiind chiar modalităţile 
fundamentale de enunţare a existenţei lu-
crurilor. Dar să subliniem că unele precizări 
şi clarificări gramaticale, referitoare la omon-
ime, sinonime, paronime, subiect şi predicat, 
preced tabela categoriilor şi analiza acestora. 
În cele 14 capitole ale tratatului Despre in-
terpretare sunt studiate propoziţiile, definite 
ca discursuri în conţinuturile cărora este cu-
prins adevărul sau minciuna, acestea fiind 
reîmpărţite în afirmative şi negative, univer-
sale, particulare sau singulare. Analitica primă 
este consacrată studiului silogismelor iar, 
după o parcurgere amănunţită a posibilităţilor 
teoretice ale acestora, filosoful aplică, practic, 
logica formală în Analitica secundă, subliniind 

ideea că omul nu se poate declara 
cunoscător al unui lucru decât 
atunci când îi cunoaşte cauza, 
aceasta constituind chiar termenul 
mediu al silogismului, alte date 
ale cunoaşterii fiind furnizate de 
inducţie, care face posibilă corelar-
ea logică şi trecerea de la particular 
la universal. Examinarea procedee-
lor de convingere dialectică face 
obiectul Topicelor, iar analiza ar-
gumentelor false ale sofiştilor îm-
potriva adversarilor lor, al Respin-
gerilor sofiste, Aristotel justificând 
necesitatea acestor lucrări ca fiind 
dictată de atitudinea snobistă a 
oamenilor, în general: “Fiindcă 
există oameni care preţuiesc mai 
mult să pară înţelepţi decât să fie 
(căci înţelepciunea sofistă este 
numai aparentă, nu reală, iar sofis-
tul – omul care câştigă bani de pe 
urma unei înţelepciuni aparente, 
nu reale), este evident că unor ast-
fel de oameni le convine în chip 
necesar să pară că îndeplinesc 
sarcinile înţelepciunii, decât să le 
îndeplinească cu adevărat, fără a 
părea…” 4 

Aristotel a scris şi cel mai im-
portant tratat antic de comuni-
care publică, Retorica, elaborat 
în perioada 347-335 î. Chr., în-
sumând lecţiile predate de către 
maestrul însuşi în cadrul şcolii 
sale peripatetice (Lyceum). După 
câte se pare, aceste lecţii făceau 
parte din seria celor exoterice, de 
seară, la care puteau participa 
auditori externi – spre deosebire 
de cele esoterice, de dimineaţă, 
destinate exclusiv studenţilor 
şcolii – şi, “se refereau la arta vor-
birii, a disputei şi la cunoaşterea 
îndeletnicirilor cetăţeneşti…”5 În 
prima parte a lucrării, Stagiritul 
se referă la principalele elemente 
argumentative – entimema şi ex-
emplul – clasificând discursurile 
în trei genuri distincte: deliberativ 
(când se referă la viitor), judiciar (când reflectă 
fapte ale trecutului) şi epidictic (când prezintă 
evenimente festiviste, de gală). Arătând că 
“retorica este corespondenta dialecticii”, Ar-
istotel este preocupat de a-i reda disciplinei 
demnitatea filosofică, erodată de practicile 
şi exagerările discursive ale epocii sale care, 
de multe ori, au dus-o departe de gândirea 
raţională şi de misia ei ştiinţifică, încercând, 
totodată, să clarifice funcţiile ei de bază, în 
raport cu altele: “Fie, deci, retorica o facultate 
de a cerceta, pentru fiecare caz în parte, ceea 
ce poate fi capabil de a convinge. Iar aceasta 
nu este funcţia nici unei alte arte; căci fiecare 
din celelalte arte este instructivă şi persuasivă 
în ceea ce priveşte obiectul ei propriu.” 6 În 
cea de-a doua parte a tratatului interesul 
cercetărilor filosofului se îndreaptă către alte 
argumente decât cele întemeiate pe validi-
tatea formală a discursului, cum sunt: starea 
de spirit a publicului, puterea de convingere 
a vorbitorului şi pasiunile care pot anima au-
ditoriul, alte aspecte analizate fiind date de 
caracterele oratorului şi auditoriului (tânăr, în 
vârstă, bogat, sărac etc.), de locurile discursu-
lui (topoi) şi trăsăturile acestuia. În sfârşit, ul-
tima parte a Retoricii dezvoltă diverse aspecte 
ale stilului, fiind axată pe acţiunea oratorică 
propriu-zisă, adică pronuntatio şi actio, cu pre-
cizarea că ultimul aspect este rezumat doar la 
declamaţie, în etapa următoare fiind configu-
rate şi supune unei analize amănunţite părţile 
constitutive ale discursului. 

O seamă de maxime şi gânduri înţelepte, 
aparţinându-i lui Aristotel, au circulat de-a lun-
gul secolelor graţie însemnărilor lui Diogenes 
Laerţios, dintre care vom transcrie câteva, mai 
sugestive sub aspectul devenirii şi înnobilării 
umane pe calea cunoaşterii şi a înţelegerii 
vieţii din cetate: “Rădăcinile educaţiei sunt 

amare, dar fructele ei sunt dulci”; “Fiind în-
trebat cum se deosebesc cei educaţi de cei 
needucaţi, răspunse: – Ca vii de morţi!”; “Ce-i 
un prieten? – Un suflet care locuieşte în două 
corpuri”; “Care-i lucrul care trece cel mai re-
pede: – Recunoştiinţa!”; “Definiţia speranţei: 
– Un vis cu ochii deschişi!”; “Auzind că cineva 
îşi bătuse joc de el, spuse: – În absenţa mea 
poate să mă bată şi cu biciul!”7 
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Prezenţa Regelui la vânătoare în judeţul Mureş era pentru mureşenii perioadei interbe-
lice un eveniment special dar nu ieşit din comun, întrucât vizitele reprezentanţilor Casei Re-
gale la Castelul Lăpuşna erau frecvente, aducând în zonă invitaţi dintre cele mai importante 
personalităţi naţionale şi internaţionale ale vremii. 

Aceste vizite regale în judeţ mobilizau toate energiile regiunii, mai ales la Reghin, oraşul 
în care Suveranul sosea de obicei cu un trenul special. În aşteptarea Sa, mureşenii îmbrăcau 
haine de sărbătoare, de la instituţiile care îşi mobilizau toate forţele organizatorice, până la 
oamenii simpli din satele aflate pe traseul alaiului regal.

Castelul de vânătoare de la Lăpuşna a fost construit în anii 1925-1926, dar Regele venea la 
vânătoare în Munţii Gurghiului şi înainte, după cum o atestă articolele din presa mureşeană a 
începutului anilor ’20, care relatau de fiecare dată cu aplomb, de obicei pe prima pagină, eve-
nimentul vizitelor regale în judeţ. Seria acestor relatări începea în 1923, când ziarul Mureşul 
nota pe prima pagină că ,,Sâmbătă 28 Aprilie Majestatea Sa (Regele Ferdinand n.a.), însoţit 
de suita sa, a sosit cu un tren special la Reghinul Săsesc, de unde a plecat în Munţii Gurghi-
ului, unde s-a aranjat o vânătoare. Împreună cu Majestatea Sa a sosit şi ministrul Palatului, d. 
Mişu.”1  În anul următor, 1924, – relata acelaşi Mureşul – Regele revenea la vânătoare în zona 
Mureşului, însoţit de această dată de fiul său, prinţul Carol, şi de regele Greciei.2 

Datorită sau nu exemplului regal, pasiunea pentru vânătoare începea să cuprindă în anii 

’20 tot mai mulţi mureşeni, organizaţi chiar într-o asociaţie de profil despre a cărei activi-
tate Mureşul oferea detalii în 1924: ,,Diana, Societatea Vânătorilor din Târgu-Mureş va aranja 
o vânătoare cu goarnă în ziua de 8 ianuarie a.c. în Păcureni şi 20 ianuarie în Căluşer. Membrii 
cari doresc a lua parte să se anunţe la Farmacia Osváth înainte de termen cu 3 zile, unde vor 
afla şi instrucţiunile necesare.”3    

În toamna anului 1933, jubileul de 50 de ani al Castelului Peleş prilejuia la Sinaia ample 
serbări onorate cu prezenţa între alţii, de Regele Alexandru al Iugoslaviei. Invitaţia Casei Re-
gale a României era completată în acest context şi cu o partidă de vânătoare de cerbi şi urşi 
în judeţul Mureş, la Lăpuşna, organizată la cele mai înalte standarde ale perioadei în cinstea 
suveranului român Carol al II-lea şi a invitatului său.4 E lesne de înţeles că evenimentul a mobi-
lizat întreaga comunitate mureşeană, de la autorităţile judeţene (prefectul dr. Ioan Vescan) şi 
reghinene (primarul I. Popescu), până la presa judeţului, care trata cu mare interes subiectul. 

Gazeta Mureşului dezvăluia astfel într-un amplu articol detaliile vizitei regale, începând cu 
sosirea înalţilor oaspeţi în 28 septembrie 1933 în gara Reghin, într-o amplă suită completată, 

pe lângă cei doi suverani, de M.S. Regina Marioara, 
Principele Friederich - ,,şeful casei de Hohenzollern”, 
baronul Halberg şi Ducroix – preşedintele Federaţiei 
internaţionale de vânătoare, şi continuând cu de-
scrierea atmosferei festive create în judeţ: ,,Întreaga 
populaţie a oraşului a făcut Auguştilor şi distinşilor 
oaspeţi o călduroasă manifestaţie, aclamându-i în-
delung. […] Suveranul nostru, după ce s-a întreţinut 
cu reprezentanţii judeţului şi oraşului, a luat loc în au-
tomobile împreună cu oaspeţii după care, în ovaţiile 
mulţimii, au plecat cu toţii spre Lăpuşna, călăuziţi de 
Dl Prefect Dr. Ioan Vescan. Pe drum, populaţia satelor şi şcolile din comunele Iernuţeni, Gur-
ghiu şi Ibăneşti, în frumoasele şi pitoreştile costume româneşti, au aclamat cu entuziasm pe 
Suveran şi pe oaspeţi. La intrarea în aceste comune, vrednicii Români înălţaseră minunate 
porţi de triumf, din brad, împodobite cu steaguri româneşti şi iugoslave.” 5

Treptat, domeniul de la Lăpuşna a devenit una dintre mândriile Mureşului interbelic, după 
cum reiese din articolele de presă ale perioadei care, pe lângă prezentarea renumitului castel 
de aici şi a iluştrilor săi oaspeţi, relatau în 1935 şi despre lucrările de modernizare a parcului 
castelului şi a drumului de acces: ,,Pentru a înfrumuseţa şi mai mult castelul şi împrejurimile 
lui, s-au făcut în vara trecută importante lucrări. Astfel, de jur împrejurul castelului s-a făcut 
un parc în genul parcurilor din Anglia, şi întreg terenul a fost presărat cu zgură de cărbune de 
piatră, pentru a împiedica noroiul. De asemenea s-a făcut o împrejmuire frumoasă. Întregul 
teren a primit o înfăţişare nouă, luminoasă şi plină de farmec. Frumuseţilor sălbatice ale na-
turii li s-au adăugat frumuseţile delicate ale meşteşugului omenesc. Cum aceste lucrări s-au 
făcut cu entuziastul concurs al D-lui Francisc Porubschi, prefectul jud. Mureş, M. S. Regele 
Carol II, care la vederea noilor lucrări a rămas deosebit de impresionat, a dispus să se trimită 
Dlui prefect următoarea telegramă:  «Majestatea Sa Regele mă însărcinează a Vă transmite 
Înalte Mulţumiri pentru lucrările executate în parcul Castelului Regal de Vânătoare Lăpuşna şi 
la drumul spre Castel. Mareşalul Curţii Regale, Generalul Ilasievici (ss)»”.6    

Câţiva ani mai târziu, în 1937, complexul de vânătoare de la Lăpuşna se îmbogăţea şi cu 
o veche biserică, inaugurată în prezenţa Episcopului Nicolae Colan al Clujului, cu prilejul unei 
vizite a Regelui Carol al II-lea şi a fiului său Mihai, după cum relata Glasul Mureşului: ,,Înalţii 
oaspeţi, însoţiţi de o numeroasă suită, au venit pentru a vâna, ca şi în alţi ani, în pădurile 
Lăpuşnei. […] Cu prilejul acestei vânători s-a sfinţit la Lăpuşna, lângă castelul regal, şi o 
biserică ridicată acolo din dorinţa M.S. Regelui. Această biserică, având o vechime de peste 
200 de ani, a fost adusă din comuna Comori din judeţul nostru.”7    

După naţionalizarea din 1949, Castelul Lăpuşna a trecut în proprietatea statului, spre 
folosinţa unui nou regim şi a unui nou conducător, mult mai puţin iubit decât simbolurile ve-
chi dar trainice pe care acest obiectiv, azi turistic, le îngloba pentru comunitatea mureşeană 
şi nu numai.

1. Majestatea Sa Regele la Gurghiu, în Mureşul, anul II, nr. 17, 28 aprilie 1923, p. 1.
2. Mureşul, anul III, nr. 21, 2 noiembrie 1924, p. 2.
3. Publicaţiune, în Mureşul, anul III, nr. 1, 6 ianuarie 1924, p. 4. 
4. Veşti şi întâmplări, în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 34, 24 sept 1933, p. 6.
5. Vânătoarea regală de la Lăpuşna, în Gazeta Mureşului, anul III, nr. 36, 8 oct 1933, p. 1.
6. Mari lucrări la Castelul Regal de la Lăpuşna, în Glasul Mureşului, anul III, nr. 49, 9 februarie 
1936, p. 3.
7. M. S. Regele şi Moştenitorul tronului în judeţ, în Glasul Mureşului, anul IV, nr. 115, 1 octombrie 
1937, p. 1.

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Vânătoarea regală în Mureşul interbelic
de Angela Măgheruşan Precup (angelaprecup@yahoo.com)

 A apărut nr. 20 al almanahului cultural-literar 
al românilor nord-bucovineni ŢARA FAGILOR, 
alcătuit de jurnalistul şi scriitorul Dumitru Coval-
ciuc, o publicaţie necesară românilor din Bucovi-
na, pentru ca sunetele limbii române în ţinuturile 
noastre vremelnic înstrăinate să rămână mereu 
vii şi în stare de veghe!  Volumul apare sub egida 
Societăţii Culturale „Arboroasa” din Cernăuţi, iar 
cel care şi-a asumat responsabilitatea îngrijirii şi 
tipăririi lui este dl. Dimitrie Poptămaş. (E. N.)

Ţara Fagilor
Almanah Cultural-Literar Galeria de Artă Românească Modernă 

cuprinde în noile spaţii special amena-
jate, 120 de lucrări de pictură şi sculptură, 
reprezentând o selecţie din patrimoniul 
Muzeului de Artă Mureş. Operele, multe 
dintre ele inedite, permit o foarte scurtă 
trecere în revistă a evoluţiei picturii 
autohtone moderne, a interferenţelor 
acesteia cu tendinţele şi curentele eu-
ropene care au marcat racordarea sa la 
marea cultură occidentală. Altfel spus, 
“Tradiţie, Avangardă, Modernism”. Gale-
ria de Artă Românească Modernă pro-
pune o abordare inedită a unui secol 
de pictură şi sculptură românească, în 
toată complexitatea şi diversitatea sa.

Portrete, peisaje, interioare, naturi 
statice, compoziţii avangardiste. Lucrări 
aparţinând maeştrilor: Theodor Aman, 
Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, 
Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, 
Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Dimi-
trie Paciurea, Nicolae Dărăscu, Ion 
Ţuculescu, Corneliu Baba, Ziffer Sándor, 
Eugen Gâscă, Ion Vlasiu şi mulţi alţii.

Parcursul expoziţional evidenţiază 
atât continuitatea viziunii tradiţionale 

prin Theodor Aman - „Pepica Aman”, 
Ct.D.Stahi – „Italianca”, Emanoil Bardasare - 
„Bătrân”, conturarea modernismului printr-
o nouă percepţie adusă artei româneşti 
prin Nicolae Grigorescu – „Car cu boi”, “In-

tendentul de la Barbizon”, „Apus de soare”, 
„Fata cu ulcior”, „Peisaj”, Ion Andreescu 
- “Zambile”, Ştefan Luchian- „Vas cu tran-
dafiri albi”, „Portret de bătrân”, momentele 
de ruptură avangardistă care au condus la 

revoluţionarea limbajului plastic prin 
Hans Mattis Teutsch - “Compoziţie”, 
„Nud de femeie”, „Nud de bărbat”, Max 
Herman Maxy- “Construcţie spaţială”, 
„Câte doi”, perioada interbelică cu 
Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, 
Nicolae Dărăscu, concepţia singulară şi 
novatoare a lui Ion Ţuculescu cât şi re-
pere din creaţia artiştilor ardeleni: Aurel 
Ciupe, Eugen Gâscă şi Ion Vlasiu.
Un instrument foarte util pentru par-
curgerea expoziţiei este catalogul 
“Tradiţie, Avangardă, Modernism”, 
editat în trei limbi: română, maghiară, 
engleză, care optează pentru prezen-
tarea lucrărilor, cronologic şi în confor-
mitate cu tendinţele artistice, furnizând 
astfel un foarte succint istoric al picturii 
româneşti moderne. Pe lângă informaţii 
despre tema propusă şi lucrările 
selecţionate, catalogul include şi repere 
biografice ale artiştilor.

Galerie de artă românească modernă la Târgu-Mureş


