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Volumul antologic Un taur 

în vitrina de piatră (Editura 
Adenium, 2013), cuprinde 
întreaga creație poetică a lui Liviu 
Antonesei, începând cu poemele 
de tinerețe (scrise la sfârșitul 
anilor 70) și până la ultimele 

”poezii insulare”, scrise între 2008 
și 2011 în Creta și Anglia. De 
altfel, vorbim despre o producție 
poetică restrânsă cantitativ, ritmată 
de o exigență parcimonioasă a 
aparițiilor inedite. Așa se face 
că între volumele de poezie ale 
lui Liviu Antonesei se interpun 
segmente temporale lungi – 
aproape un deceniu separă Apariția 
Eonei și celelalte poeme de dragoste 
culese din Arborele Gnozei (1999) 
de Căutarea Căutării (volumul ce 
vedea, în sfârșit, lumina tiparului 
în forma sa completă, finalizată 
încă de la sfârșitul anilor 70, 
după ce apăruse, inițial, în 1989, 
masacrat de cenzură – făcând un 
exercițiu filologic de comparație 
cantitativă, volumul din 89 fusese 
redus la mai puțin de o treime). 
Nici măcar titlul nu fusese acceptat 
(Căutarea căutării), fiind preferat 
cel de Pharmakon, de altfel 
sugestiv pentru conceptul poetic al 
autorului și oarecum programatic.

Urmează apoi un alt interval 

de tăcere – până în 2007, când 
e publicat volumul Dispariția și 
eternitatea Eonei. Aceste temporizări 
par să facă parte din principiul 
expansiv, de acumulare lentă, al 
poeziei lui Liviu Antonesei, întrucât 
noile volume adaugă poeme inedite 
unui nucleu liric originar, încât 
senzația este că poetul lucrează, de 
fapt, la proiectul unei cărți unice, 
reluat și redimensionat cu fiecare 
nouă apariție. 

În forma în care e suprins 
de această ultimă antologie de 
autor, acest proiect cuprinde 
deocamdată cel puțin trei etape 
sau vârste creatoare: prima e cea de 
tinerețe, a poeziilor din îndelung 
amânatul Căutarea căutării, o 
vârstă a spaimei existențiale și a 
deznădejdii, în care versurile sunt 
dominate de tensiunea unui strigăt 
de revoltă înăbușit. Realitatea 
monocromă, cenușie a ultimului 
deceniu de dictatură ceaușistă (cu 
un cuvânt ce se repetă obsedant 
în aceste versuri) e interiorizată 

convulsiv, într-un imaginar 
nocturn străbătut de fantasme, iar 
spasmele existențiale sunt redate 
în sintaxa sincopată a versurilor. 
Totuși, nu e o poezie ce datează, 
o poezie a cărei autenticitate și 
forță expresivă se pierde, azi, într-o 
nouă lectură, dacă nu e reîncadrată 
în contextul social al acelei epoci. 
Dimpotrivă, nevrozele și clipele de 
extaz, deopotrivă, sunt decantate 
în câteva mari teme ale poeziei 
dintotdeauna, care transcend de 
fapt contextul imediat – iar tema 
fundamentală a poeziei lui Liviu 
Antonesei, dragostea, se anunță, cât 
se poate de explicit, încă de acum. 
E o temă pe care, spre deosebire de 
colegii de generație din Cenaclul de 
luni, Antonesei și-o asumă direct, 
natural, (Continuarea în pagina 6)
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Tema celei de-a III-a ediţii a Taberei de Arte Plastice „Instantanee Medievale” de la Sighişoara 
are ca scop dezvoltarea competenţelor artistice, prin legătura directă cu natura, în speţă cu 
universul citadin medieval. Participanţii elevi, profesori şi artişti invitaţi problematizează aici 
elemente legate de perspectivă, ritm, volum, abordare cromatică după ce în cetatea Sighişoarei, 
au luat contact cu motive medievale recurente ca: bolţi, porţi, ziduri fortificate, turnuri, pasaje 
şi  ferestre specifice universului săsesc al Evului mediu.
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Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. Nichita Stănescu

Confesiune şi 
reflexivitate

Românul tupeist, concetăţeanul 
nostru blând şi amabil de altădată, 
a devenit,  în ultima vreme, cu totul 
aberant în dorinţa lui irepresibilă de 
a-şi însuşi ceva (nu contează ce anu-
me, numai să fie ceva!). El, dacă se 
aşează la capătul unui rând, ajunge 
repede să creadă că este chiar pro-
prietarul rândului, apoi revendică 
pentru sine ghişeul sau ghişeele 
care deservesc publicul şi, apoi, nu 
mai miră pe nimeni, când revendică 
pentru sine chiar instituţia! Iar dacă 
îi faci vreo observaţie, printre ex-
presiile „porcăitoare”, care îi arată 
nivelul parametrilor educaţionali 
atinşi, devine şi „etician” şi încearcă 
să te convingă, cu  motive absolut (i)
raţionale, să îl laşi în faţa ta, ba pen-
tru că şi-a lăsat maşina în loc neper-
mis, ba că într-o nocturnă bahică şi-a 
băgat nevasta în spital, ba că şi-a lăsat 
copilul pe cuptor etc. etc.

O pilulă 
amară
Eugeniu NISTOR



Timpul și simbolurile sale

Editorii nu îşi asumă responsabilitatea opiniilor exprimate de autori în materialele publicate.

Publicaţie lunară de cultură. 
Apare la Târgu-Mureş sub egida 
onorifică a filialei locale a Uniunii 

Scriitorilor din România. 
ISSN: 2067 - 5240

EDITOR: PFA GIURGEA ADRIAN ARMAND
Parteneri editoriali: Societatea Scriitorilor, Editorilor şi Tipografilor Mureşeni şi www.cultura.inmures.ro

Colegiul onorific: Cornel MORARU, Al. CISTELECAN, Iulian BOLDEA, Eugeniu NISTOR, Zeno GHIŢULESCU
Redactor-şef: Adrian A. GIURGEA

Redactori-colaboratori: Mana BUCUR, Dumitru-Mircea BUDA, Mediana STAN, Mihai SUCIU, Laurenţiu BLAGA, 
Cornelia TOŞA , Angela MĂGHERUŞAN-PRECUP, Rudy MOCA, Ioan GĂBUDEAN, Nelu MĂRGINEAN 

Tipărit la S. C. Palatino SRL 
Tiraj: 1000 de exemplare

Adresa de corespondenţă: Târgu-Mureş, str. George Enescu nr. 2. E-mail: redactia@litart.ro
Conţinutul editorial al revistei poate fi găsit şi pe internet la adresa www.litart.ro

CRONICĂ LITERARĂ
nr. 7-8 (40-41) / iulie-august 2013 |
2

de Corina MORAR

realitatea concretă este realizată de 
Ştefan în timpul acordat lecturii, 
ceea ce îi conferă un sentiment de 
libertate. Astfel putem spune că şi 
în zilele noastre arta este mijlocul cel 
mai la îndemână de a ieşi din timp, 
de deconectare faţă de realitatea 
înconjurătoare şi intergrarea într-un 
alt timp, cel al operei. 

Cel care a învăţat să învingă 
timpul şi face parte din categoria 
iniţiaţilor este Anisie. Studiul 
muzicii, teologiei, matematicii, 
fizicii şi biologiei îi conferă puterea 
spirituală de a găsi răspuns la tainele 
lumii. Conştientizarea nemuririi 
naturii şi descoperirea ciclicităţii 
sale îl fac pe Anisie să se integreze 
circuitului cosmic, aceasta fiind 
modalitatea de a se sustrage timpului 
istoric, linear şi ireversibil. Natura 
nu moare niciodată pentru că are 
puterea de a se regenera în fiecare 
an. ,,Ea trăieşte ciclic, acest lucru 
conferindu-i o existenţă veşnică. 
Or tocmai aceste legi ale «eternei 
întoarceri» sunt descoperite de 
către Anisie.’’7 De aceea el identifică 
istoria cu ciclurile cosmice, astfel 
războiul nu este decât o reîntoarcere 
a lumii în haos, după care se va 
naşte o nouă umanitate. Acceptarea 
timpului echivalează cu supunerea 
în faţa morţii. Pentru o atenuare 
a existenţei în timp s-a consolidat 
credinţa potrivit căreia sufletul ar fi 
nemuritor. 

1. Sabina Fânaru, Eliade prin Eliade, 
Editura Univers, Bucureşti, 2003, p. 225.

2. Gheorghe Glodeanu, Coordonate 
ale imaginarului în opera lui Mircea Eli-
ade, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009, 
p. 135.

3. Ibidem, p. 134.

4. Idem.

5. Ibidem, pp. 136-137.

6. Referinţe critice de Ion Simuţ la 
Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene, vol. 
II, Jurnalul Naţional, Bucureşti, 2010, 
pag 379.

7. Gheorghe Glodeanu, Coordonate 
ale imaginarului în opera lui Mircea Eli-
ade, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009, 
p. 138.
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Romanul Noaptea de Sânziene 
a lui Mircea Eliade poate fi mai 
bine înţeles dacă urmăm cele două 
simboluri cosmice, care constituie 
cheia romanului, timpul sacru adică 
întâlnirea din seara de Sânziene şi 
spaţiul sacru, adică pădurea. Această 
noapte nu este ca oricare alta, ci 
ea reprezintă ,,jumătatea timpului: 
a timpului anului, a timpului 
vieţii sale’’.1 În această noapte se 
realizază trecerea într-un alt timp 
prin intermediul unei maşini. Dar 
pentru a ieşi din timp şi a te integra 
cosmosului este necesară o instruire, 
o pregătire prealabilă, care să 
echivaleze cu decodificarea marilor 
taine ale plantelor şi animalelor. 
Astfel avem de-a face cu trei ipostaze 
ale temporalităţii: întâlnirea din 
pădure constituie timpul fantastic 
al începutului, timpul psihologic 
este regăsit în primele capitole, iar 
în final avem de-a face cu timpul 
istoric. 

Trebuie să remarcăm faptul 
că acţiunea romanului se petrece 
între anii 1936 – 1948, deci 
într-o perioadă de doisprezece ani. 
,,Doisprezece fiind simbolul Marelui 
an cosmic la sfârşitul căruia se 
reinstaurează haosul iniţial şi devine 
posibilă trecerea în afara timpului’’.2 
Modalitatea de depăşire a timpului, 
înţeleasă ca o formă a nemuririi, 
este iubirea adevărată, acest mesaj 
fiind regăsit în majoritatea creaţiilor 
eliadiene. Noaptea de sânziene 
reprezintă timpul şi sărbătoarea care 
denumesc romanul şi momentul din 
care începe acţiunea propriu-zisă şi 
în care se şi încheie. Titlul romanului 
îşi are rădăcinile în credinţele 
populare conform cărora se face apel 
la ,,puterile miraculoase ale zilei de 
24 iunie, dată la care natura este în 
culmea forţelor sale germinative’’.3 
Acest moment este crucial deoarece 
după această dată natura începe să 
se pregătească pentru iarnă, plantele 
nu mai cresc deoarece au ajuns în 
punctul maxim al dezvoltării, zilele 
începând cu această dată scad câte 
puţin şi iarba începe a păli, deci 
se intră în partea de descendenţă a 
ciclului. Astfel noaptea de sânziene 
reprezintă ,,un fel de loc geometric 
al tuturor posibilităţilor, ora la care 
cerurile se deschid, permiţând ieşirea 
din timp, accesul către un spaţiu 
paradisiac, marcat tocmai prin 
încheierea ciclului germinativ’’.4 
Scenele cheie din roman sunt legate 
în mod direct de solstiţii – noaptea 
Sfântului Ioan, Crăciunul, Sfântul 
Ştefan, Anul Nou – astfel la solstiţiu 
soarele pare să nu se mai mişte, deci 
solstiţiul oferă timpului o calitate 
diferită, fiind un timp privilegiat, 
o pauză în fluxul inevitabil al lui 
Cronos. 

Romanul pleacă de la supoziţia 
că la miezul acestei nopţi se deschid 
cerurile. Personajele vorbesc despre 
această deschidere a cerurilor, a 
cărei validitate se va verifica doar în 

final, ca despre un lucru care poate 
fi simţit şi văzut doar de cei iniţiaţi, 
cei care ştiu cum să privească. 
Potrivit credinţei populare, noaptea 
de sânziene facilitează miracolul 
regenerării, al dobândirii tinereţii 
veşnice, iar fetele îşi pot afla ursitul 
în vis şi momentul când se vor 
mărita. Folcloristul român, Tache 
Papahagi, mizează pe două direcţii: 
pe credinţa în deosebitele însuşiri ale 
acestei nopţi şi pe faptul că este vorba 
de o sărbătoare a sexului feminin. 
Mircea Eliade explică numele acestei 
sărbători populare plecând de la 
numele zeiţei Diana, Sancta Diana, 
care a devenit în limba română 
Sânziana, deşi uneori este înlocuit 
de slavul Drăgaica. Această zeiţă a 
fost venerată şi după romanizarea 
Daciei, iar istoricul arată că vocabula 
românească ,,zână’’ conservă numele 
de Diana. 

Omul superior care se confruntă 
cu iminenţa neantului şi are 
conştiinţa istoricităţii sale este 
conştient de fragilitatea sa. El apare 
din neant, duce o existenţă limitată 
în timp şi apoi se întoarce în neant. 
De aceea el încearcă să depăşească 
perisabilitatea condiţiei umane prin 
abolirea istoriei, care este văzută 
ca o serie de evenimente lineare şi 
cu caracter ireversibil. ,,Imaginea 
timpului care roade nemilos 
existenţa, anihilând-o în final, este 
întruchipată de un cariu: «E un cariu. 
Ceasornicul Morţii, îi spun unii. Şi 
într-adevăr este un ceasornic al morţii. 
Numai bătăile lui îmi revelează 
Timpul-Moarte, timpul în care trăim 
noi oamenii, atunci când spunem că 
trăim, că suntem vii»’’.5 Deci suntem 
supuşi unei existenţe bine delimitate 
şi măsurate, drept pentru care Ştefan 
Viziru încearcă să răpună acest mit, 
căutând o modalitate de a ieşi de sub 
suveranitatea timpului. Interesant 
este faptul că nu doar Ştefan Viziru 
este preocupat de această problemă 
a ieşirii din timp, ci şi celelalte 
personaje într-o oarecare măsură. 
Dar, dintre toate figurile se detaşează 
Ştefan, care este în permanenţă 
preocupat de înfrângerea limitelor. 
El crede şi cercetează miturile, 
crezând că prin intermediul acestora 
va putea descifra semnele şi va putea 
urma paşii necesari iniţierii. Ştefan 
vrea să iubească şi să privească timpul 
precum un sfânt, aceasta deoarece 
,,un sfânt nu trăieşte ca noi în Timp: 
trăieşte numai în prezent, nu are 
trecut’’6, acestea rămân la stadiul de 
gând, ele neputându-se transforma 
în experienţe proprii.

În roman avem de-a face cu 
confruntarea eroului cu istoria, 
într-un moment periculos care 
este capabil să distrugă totul şi să 
schimbe oamenii, adică războiul. 
În aceste condiţii dorinţa ieşirii 
din timp îşi pierde esenţa, fiind 
reprezentată doar de dorinţa de a 
scăpa de acele evenimente. Detaşarea 
temporală de aceste evenimente din 

Naturalism şi realism 
în nuvelistica lui 
I. L. Caragiale

de Anamaria RAITA

”Opera lui Caragiale ca un sistem complex de intenţii ce  convieţuiesc 
într-o ambiguitate artistică, în literatura română înfruntă două tendinţe într-
un dialog fecund: realismul şi naturalismul”.

I. L. Caragiale aparţine realismului, ”fără să se poată susţine că marele 
nostru scriitor ar fi urmat în termeni rigizi programul acestui curent”. Pentru 
scriitorul nostru, viaţa e o „mare comedie”. La aceste aspecte cunoscute ale 
operei caragialiene  ”se pot adăuga rezonanţele naturaliste din activitatea sa 
literară”, sesizabile în câteva nuvele ale sale.

Scriitor obiectiv, el prezintă realitatea aşa cum e ea, cu defectele şi 
meschinăriile ei. El demonstrează o atitudine critică faţă de societate. Se poate 
spune așadar, că e un scriitor realist. ”Prozatorul se apropie de asemenea, de 
naturalism prin violenţa descrisă în cele mai mici detalii sau prin redarea cât 
mai amănunţită a manifestărilor nebuniei”.  

Opera realistă a lui Caragiale,”se afirmă cu puterea unei personalităţi 
integratoare, la care toate eventualele sugestii literare primesc o coloratură 
originală şi se sublimează într-o poetică proprie”. Scriitorul, este conştient de 
faptul că adevăratul realism constă în ”proiecţia unei experienţe subiective în 
corelaţie cu exitenţa socio-umană și astfel, evită eroarea de a confunda realismul 
cu zugrăvirea exclusivă a lumii exterioare”. 

De asemenea, ”realitatea vieţii apare în opera literară ca o realitate 
interpretată”. ”Realului obiectiv i se adaugă un nou set de semnificaţii. Nu o 
mimare a lumii îl preocupă pe scriitorul realist, ci un nou fel de a o închipui”. 
El ”transfigurează realul, îl depăşeşte, punându-l sub interogaţie, dezvăluindu-
se zone ascunse, din nevoia profundă de a defini misterul condiţiei umane”. 
E preocupat de enigma vieţii şi astfel, orice operă realistă e traversată de 
”obsedanta căutare a unui sens”.1

Pornind de la un realism rural, I.L.Caragiale ”atinge naturalismul radical 
prin sporirea până la paroxism a dramatismului”. ”Preferinţa naturalismului 
pentru morbid ori pentru viciile şi defectele fizice, se convertește așadar în 
prezentarea deformării sufleteşti a personajului. Pentru aceasta, autorul pune 
în evidenţă aspectele întunecate ale conştiinţei protagonistului, toate acestea 
ducând la  dezumanizare”. Astfel, adepţii acestui curent ”separă felia de viaţă din 
complexitatea realului, acordând atenţie factorului ereditar, aspectelor biologice 
si fiziologice (de care este legată evoluţia personajelor) şi chiar patologicului”.

La Caragiale ”chiar fantasticul este tratat realistic ”.2 Realismul, premisa artei 
sale, ”se manifestă specific prin comic şi clasicitate, încât proza de tip naturalist 
trebuie cosiderată separat, ca exerciţiu livresc în marginea vocaţiei realiste”.
În nuvele şi povestiri, I.L.Caragiale ”depăşeşte suprafaţa banală şi netedă a 
realului, deschizând câteva porţi către teme şi spaţii epice, uneori incitante, 
receptate ca o experienţă de creaţie, adaptată la curentele literare ale epocii”. 
Astfel, surprinde în nuvelele: O făclie de Paşte, Păcat și În vreme de război, cu 
”o uimitoare acuitate a observaţiei, degradarea umană şi viciul, degringolada 
morală sub impulsul instinctelor primare, al puseurilor inconştientului”. În 
aceste opere ”se deschid spaţii ale psihologiei abisale, ale observaţiilor terifiante 
ajunse uneori la paroxism, la acte şi gesturi ieşite din comun”.

Criticul G. Călinescu vorbeşte despre ”un naturalism radical” în contextul 
acestor opere, subliniind elementul predominant psihologic în nuvela În vreme 
de război . Cu toate acestea, Caragiale creează o viziune a acestei realităţi, 
”captând sugestia ei cea mai adâncă. O viziune caricaturală, grotescă, voit 
schematică şi mecanică, absurdă, care se justifică prin esenţa lumii ce îi serveşte 
drept premisă”.3

Socotim aşadar, opera lui Caragiale, ”o totalitate prin care se exprimă o 
epocă”, deoarece Caragiale, ”prozatorul naturalist4 transfigurează realul, îl 
depăşeşte, punându-l sub interogaţie și dezvăluindu-se zone ascunse, din nevoia 
profundă de a defini misterul condiţiei umane, realismul relevând astfel drama 
scriitorului în faţa necunoscutei existenţe. El este preocupat de enigma vieţii şi 
orice operă realistă e traversată astfel de obsedanta căutare a unui sens”.5 

1. Fanache, Vasile, Caragialiana -  Lume, Lume, Editura Dacia, 1997, pag 12
2.Călinescu ,George,   Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București 
1941, pag.: 441
3. Boldea, Iulian,  Faţa şi reversul textului, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 1998, pag 73
4. Vianu, Tudor,  Arta prozatorilor români, Editura Albatros, Bucureşti, 1978, 120
5. Fanache, Vasile, Caragialiana -  Lume, Lume, Editura Dacia, 1997, pag 12
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VERILE  TRANSILVANIEI

Vin verile Transilvaniei
cu umede ierburi,
cu păsări şi cer…

Vin verile Transilvaniei,
le aud prin sânge uşoare cum trec – 
miresme de sânziene
şi de porumb încruzit,
cântec de greieri prin care
calcă sfioase, ţărăncile…

SALCIA  COPILĂRIEI

...Copilul desculţ (şi cărţile lui,
adunate din podul bunicului, 
dintre cuiburi de viespi),
alergând către salcia din colţul 
ogrăzii...

Ţi-a fost dat să fii
nuntaşul cel mai de preţ al tăcerii,
vorbele tale semănând
acordurilor din strunele trestiilor,
în privirile tale spălându-şi mes-
tecenii
pulpele lor albe.

Gândurile tale, întârziate în vară,
au prins să se scuture
ca măceşele bătute de brumă.

În faţă şi pe-alături
nu mai zăreşti decât
frunze cernute de vânt
iar când îţi întorci privirile-napoi
merii copilăriei ning cu petale...

Câtă zăpadă-a căzut pe urmele 
paşilor tăi,
cât  pământ a strâns privirile tale,
cât de departe e salcia copilăriei
în văile amintirii,
ai înţeles abia atunci,
pe-acel peron pustiu,
chinuit de singurătate...

UMBRĂ  ÎN  AMURG

Numai glasul mamei
mă mai cheamă din ploi şi târziu,
numai prin ochii ei plini de arbori
rătăcesc peste zare...

Abia atunci înţeleg că e toamnă,
că în apa fântânii
umbra ei se apleacă – 
semn viu de-ntrebare...

CU GENUNCHII 
ZDRELIŢI

Astă seară
mă voi ruga la dealurile
peste care am trecut
cu genunchii zdreliţi 
de anotimpuri
şi mă voi gândi îndelung
şi voi descoperi,
în singurătatea 

unei case de lacrimă,
că niciodată nu am fost
mai aproape de cer
ca atunci, în copilărie...

INIMĂ

În pădurea albă de mesteceni,
inimă, ai vrea tu să te legeni?

Ori prin iarba care dealu-l suie
cu miros de piersici şi gutuie?

Sau mai bine lângă apa-aceea,
pe care-o numiserăm Egeea, 

şi treceam, când lutul era cald, 
în împărăţia de smarald?...

Clopot eşti, ce baţi în a mea fiinţă
cu nemărginită-ngăduinţă

şi prin valea unde cântă cuci
tot mereu tu, inimă, mă duci!

CEARCĂN  I
Corneliei, în amintire

Sora noastră-a plecat – 
peste dealuri păsări de sânge
ne caută urmele despletite în 
ierburi
aburind ca un fum...
Numai zăpada poemelor 
mai luminează
crinii singurătăţilor noastre
şi refrenul acela de lacrimă:
„Trecum şi trecum şi trecum...” 

AICI

Eu voi rămâne aici, 
pe aceste coline,
din sângele meu vor zbura păsări,
mă vor lumina anotimpurile
şi-ntre marile ziduri
poate voi găsi o femeie
care să-ţi semene
şi vom face copii
care vor moşteni 
cuvintele noastre
şi prin ochii lor
vom privi lumea
în care călători suntem...
Eu voi rămâne aici,
pe aceste coline,
până când sufletul meu
rug înalt se va face
şi din barba mea de dac îndărătnic
vor creşte fire de iarbă
şi părul meu clătinat va fi
ca ovăzul sălbatic în vânt...
Dacă vei pleca,
lungi poeme de dragoste,
asemenea iernii 
aşternute-ntre noi, îţi voi scrie
şi colinele mele, cu cer şi cu iarbă,
vor trece din lacrima mea
în lacrima ta. 

CÂNTEC DE ORGĂ

Cântec de orgă eşti tu,
suflet al meu, cântec de orgă – 
numai sunetul tău
îmi înfloreşte grădinile,
şi dimineţile mele
cu frâie de aur se duc
şi se lasă cu vânt
şi se lasă cu toamnă
peste casa singurătăţii
şi eu nici nu voi ştii
când mi se vor stinge luminile
şi ochii şi lacrima,
prin care noaptea 
mă pradă, mă pradă...
Cântec de orgă eşti tu, 
suflet al meu,
cântec de orgă.

PEISAJUL  AMINTIRII  
VIITOARE

Ieşi-vom pe câmpul 
cu fragede ierburi,
sălbatici vom trece
prin ele arzând,
cu flăcări vor arde
tristeţile noastre
în durerosul nostru
pământ.

Ieşi-vom pe câmpul
cu ierbi de mătase,
Doamne, ierbile-acelea
cum mai foşnesc – 
copacii se-nalţă
gigantici, de parcă
dilatat ar fi ochiul lumesc.

NELĂMURITELE 
CERCURI
Un semn nostalgic 
pentru prima mea carte

Să treci primăvara 
pe o bicicletă albastră,
la fereastra luminii 
să râzi şi să speri,
să îţi cauţi viitorul 
în aceeaşi oglindă
din care te strigă ziua de ieri.

Să simţi anotimpurile 
de jur-împrejur,
pe spiţele ierbii 
trecând să te bucuri,
lumea să-ţi pară 
arhipelagul privit
prin lentilele zorilor, 
limpezite de fluturi...

Să porţi în ochi 
nelămurile cercuri,
din care vin păsări 
să cânte-n cuvânt,
când aleargă prin lume 
sărbătorile clipei
şi când mâine-o să fie 
atât de curând!...

EXOD

Dar noi priveam cocorii 
zburând prin anotimpuri,
ca-ntr-un miracol cerul 
plutea în sens invers,
peste imense lacuri 
cutreieram noi singuri – 
iluzie sunt ochii 
deschişi spre univers!

Doar de-am urca pe dealul 
copilăriei, vara,
să mai atingem cerul 
cu mâna şi, apoi,
în lung exod prin sânge 
să ne coboare seara
aceeaşi orgă gravă 
de viscole şi ploi...

ELEGIE

Ai vrea în însorirea-aceasta
peste coline iar să treci,
genunchii toamnelor cu ierburi
legănătoare să îi legi,
când cerul parcă se îndoaie
şi capătă culoare gri,
e-un plâns interior, ridicol,
de care nici nu vrei să ştii.

Tu să-ţi închipui o oglindă
în care cineva căzu –
oglinda râului şi-a fiinţei
care-ai putea să fii chiar tu,
sub umbra norilor înaltă
călătorind peste pământ –
câtă din partea ta de vină-i
filtrată-n miez curat de gând?

De scrii ori nu scrii, totuşi vara
o să rotească-acelaşi cer
ca şi atunci când în grădină-l
citeai pe Platon sau Homer...
Poţi tu la cineva să-i pui
poemele în chip de perne?
Căci, iată, în curând zăpada-n
grădina ta se va aşterne! 

NUNTĂ

Mă va vinde-odată răsăritul zilei
locului spre care neştiut am mers,
tot ce-a strâns oglinda 
limpede-a retinei
se va risipi iar în univers...

Şi voi fi aproape şi voi fi departe,
când păduri vor plânge-n 
Transilvania,
ca-ntr-o albă nuntă 
somnu-o să mă poarte,
de pe dealul vieţii, lung,
cu sania...

ATUNCI...

În valea aceea, atunci,
sub dulcea amărăciune
a acelui crepuscul,
nu mai locuia nimeni

sau poate că numai noi
simţeam astfel,
de parcă cerul şi iarba
şi crângurile
ne-ar fi canalizat tânguirea...
Ştiu doar că v-am spus
tulburat de tristeţe:
eu trebuie să scriu
despre întâmplările frumoase
şi simple şi adevărate
cuibărite în sufletul nostru,
însângerate în sufletul meu...
Şi-apoi am umblat pe sub stele,
pe-acele cosmice dealuri,
şi am vorbit îndelung
cu silvanicul zeu...

DEAL  ÎNSORIT

Undeva, pe un deal însorit,
într-o blândă zi de septembrie,
să constaţi că singurătatea
nu poate fi singurătate,
chiar singur fiind
pe dealul acela,
atâta timp cât viermele
sapă în sol galerii,
cât stolul de vrăbii rebele
se scaldă-n ţărânele netede,
cât avioanele se rotesc
de trei ori pe zi
pe deasupra capului tău...

Nu există singurătate perfectă,
nici măcar pe un deal însorit,
într-o dulce zi de septembrie.

VIAŢA  CA  O FIARĂ

Ce stranie e viaţa, doamnă,
o vezi cum sângeră pe bot?
Oraşu-i bântuit de toamnă
şi străzile miros a iod...

Ce fiară este viaţa, doamnă,
doar de-i lingi rănile nu rişti –
călătorim către mileniul
în care sunt doar îngeri trişti! 

COPACUL 
AMĂRĂCIUNILOR

Şi, apoi,
au venit păsări,
multe păsări
şi vârtejuri de frunze
se rotiră năprasnic
peste copacul 
amărăciunilor mele.

ŞI...

Şi eram noi
două răni
între care
au prins 
să sângereze 
continuu
cuvintele...

          Poeme de EUGENIU NISTOR
…Poetul este un iubitor al naturii, care a greşit secolul şi a rămas cu nostalgia naturii în mijlocul vieţii trepidante din marile oraşe moderne (...) 

Pare descins printre noi dintr-un paradis vegetal, în care starea de spirit dominantă o reprezintă bucuria de a trăi. El păstrează această stare de spirit 
chiar şi în plin vacarm citadin, având acea invulnerabilitate pe care o asigură întotdeauna candoarea… (ALEX. ŞTEFĂNESCU)

Lirica nostalgică a lui Eugeniu Nistor este beatificată şi vede peisajul cu religiozitate, cu fior şi evlavie. Poetul umblă prin peisaje sacre şi trăieşte 
din reveria amintirii lor. (...) Reveria regresivă se electrizează de nostalgii, dar ea bate mai degrabă spre iconografie decât spre fotografie. Devoţiunea 
ardelenească ridică, fireşte, plaiul la condiţia paradisiacă... (Al. CISTELECAN)

Poet elegiac şi, în bună măsură, contemplativ, Eugeniu Nistor recurge la comuniunea cu adâncurile, cu originarul, dintr-o nevoie a echilibru-
lui afectiv şi ontologic, aspiraţia elegiacă spre «paradisul pierdut» al cunoaşterii poetice făcându-se ecoul unei ţinute retractile în faţa demoniei 
civilizaţiei moderne... (IULIAN  BOLDEA)



A fost odata ca niciodată, că de nu ar fi fost nu s-ar fi povestit, într-un loc îndepărtat, o 
bătrânică ce iubea copiii mai mult decât orice pe lume. Acea bătrânică ştia un secret pe care 
nimeni altcineva nu-l mai ştia: ştia locul unde s-au născut primele bomboane. Cum nu putea 
să spună acest secret nimănui, ea a construit acolo un magazin de bomboane, un mic paradis 
al dulciurilor, de unde urma să facă toţi copiii din lume fericiţi. Magazinul se afla la capătul 
curcubeului, unde ea pusese un coş mare, în care atunci când apărea un curcubeu se adunau 
bomboane pe care apoi le dăruia copiilor.

Dar, într-o zi, bătrânica observă că nu mai sunt așa multe bomboane în coș. Crezu că poate 
nu îşi făcuse apariţia curcubeul, aşa că mai aşteptă o zi. Dar coşul era din ce în ce mai gol, iar 
bătrânica nu ştia ce să mai facă. Încercă să se gândească la o soluție, dar repede își dădu seama 
că era prea bătrână pentru a mai putea rezolva o astfel de problema. Era îngrijorată că nici 
un copil din lume nu va mai putea simți vreodată gustul minunat al bomboanelor. Deodată 
îi veni o idee: dacă bomboanele vin din curcubeu, oare nu ar putea crea ea un curcubeu din 
bomboanele care i-au rămas?

Se aşeză la masă şi văzu că îi rămăseseră numai șapte bomboane, dar descoperi bucuroasă 
că erau exact cele şapte culori care formează curcubeul. Puse la un loc bomboanele, de toate 
culorile curcubeului, în ordinea în care trebuiau puse. Apoi le acoperi cu un prosop şi lăsă 
bomboanele la dospit, ca să crească un curcubeu mare.

Peste noapte din magazin se auziră sunete stranii. Bătrânica fugi repede să vadă ce se 
întâmplă crezând că au venit hoţii. Când intră în cameră văzu că faţa de masă ia forme ciudate, 
că începe să crească ceva sub ea. Se apropie şi trase jos faţa de masă, când, îi apăru în faţă un 
omuleţ, ciudat îmbrăcat, în toate culorile curcubeului, cu faţa frumoasă şi ochii strălucitori.

Cine eşti şi ce vrei de la mine? Și ce cauți în magazinul meu? întrebă bătrâna speriată.
Eu sunt Omul Curcubeu şi tu m-ai creat când ai pus cele şapte bomboane de culorile 

curcubeului în ordinea corectă!
Bătrâna îl îndrăgi pe loc pe Omul Curcubeu și începu a-l întreba despre Curcubeu. Când 

află că acesta nu poate să îi ofere bomboane pentru copii, deveni foarte îngrijorată. Dar as-
cultând povestea Omului Curcubeu, care îi spuse că el este un locuitor al Curcubeului, iar 
singura lor îndeletnicire este fabricarea bomboanelor pentru copii, se bucură foarte tare și îi 
ceru ajutorul. Atunci acesta o rugă să îl ajute să se întoarcă înapoi în lumea lui si să descopere 
ce s-a întâmplat. Aşa că bătrânica desfăcu bomboanele și Omul Curcubeu dispăru înapoi sub 
faţa de masă. Stătu așa bătrânica pe gânduri preț de o secundă și își aminti atunci că acesta o 
rugase ca după 5 secunde să unească din nou bomboanele și să îl strige. Bătrânica începu să 
numere până la 5. Pentru că și noi vrem ca lucrurile să se rezolve, haideţi copilași să o ajutăm 
pe bunicuţă, să numărăm şi noi. 1,2,3,4,5. De cum termină de numărat, bătrânica începu să îl 
strige nerăbdătoare pe Omuleț. Dar acesta nu veni. Vai de mine, se sperie bătrâna, oare ce am 
făcut? Dar pe-ndată se gândi că poate din cauza bătrâneții nu reuşeşte să strige destul de tare. 
Dar cum să facă oare să pună toți copilașii din lume să strige alături de ea?? Haideţi măcar noi 
să o ajutăm pe bunicuță și cu siguranță că Omulețul își va face apariția. Strigați odată cu mine 
copilași!

Omule Curcubeu! Omule Curcubeu!
Nici nu a terminat bine de strigat că Omul Curcubeu își și făcu apariția. Tare mult se 

bucură bătrânica când îl văzu, așa că într-un suflet îl și întrebă ce s-a întâmplat. Acesta i-a spus 
că a aflat care este cauza dispariției curcubeului. Spiridușul Acru, care locuiește la celălalt capăt 
al curcubeului este vinovat de toate relele. Acesta a oprit curcubeul să răsară numai și numai 
pentru a putea fura toate bomboanele care cad din el. El a oprit curcubeul pentru a mânca 
toate bomboanele, în încercarea de a se îndulci și el puţin, pentru că era tare acru. Însă, abia 
atunci se născu marea problemă. Cine să mearga după Spiriduş? Omul Curucubeu nu putea sta 
prea mult în lumea asta, fiindcă pentru el, fiecare secundă petrecută aici, însemna cât o zi din 
curcubeu, iar bunicuţa era pur și simplu mult prea bătrână ca să poată să pornească în căutarea 
celuilalt capăt al curcubeului. Dar în aceeași clipă, ideea salvatoare îi veni în minte bătrânei. 
Avea ea un fular, croşetat din iarba care creşte în locul unde cad toate curcubeele. Fularul era 
magic, așa că putea să îl țină în viață pe Omul Curcubeu cât timp l-ar fi căutat pe Spiriduşul 
Acru. Zis și făcut, Omul Curcubeu luă fularul și porni în lunga căutare a Spiriduşului Acru.

Trecu peste mări şi ţări, prin vânturi năprasnice şi zăpezi uriaşe și tocmai când se gândea să 
renunţe, îl întâlni pe Spiriduşul Acru care își păzea comoara.

Odată ce se întâlniră începură luptele. Dar nu era o luptă ca toate luptele... cu săbii, pum-
nale și scuturi. NUU! Era o luptă mult mai aprigă și mai intensă. O luptă cum nu se mai văzuse 
și nu se mai auzise niciodată pe acest Pământ. Omul Curcubeu se lupta pentru fericirea tuturor 
copiilor din lume, iar Spiriduşul Acru, egoist ce-i drept, se lupta pentru bomboanele lui, care 
poate, poate vor reuşi să îl îndulcească și pe el, măcar puțin. În toiul luptei, Omul Curcubeu 
își dădu jos fularul și îl puse la gâtul Spiridușului Acru. Pe loc cumplita bătălie se termină și 
Spiriduşul Acru se îndulci. Așa o bucurie mare cum simţea acum Spiriduşul nu se mai întâlnise 
pe lume niciodată... de fapt se mai poate întâlni atunci când îi dai unui copilaș o minunată 
bomboană din curcubeu.

Dar, extenuat și fără fular, Omul Curcubeu începu să se simtă din ce în ce mai rău. Văzând 
asta, Spiriduşul îl întrebă dacă ar putea să facă ceva pentru el, să îl ajute. De îndată ce află că 
numai bătrânica poate să îl ajute, Spiriduşul porni pe curcubeu, la Magazinul de Bomboane să 
o cheme pe aceasta în ajutorul Omuleţului.

Peste câteva clipe din zare se văzu bătrâna care fugea cu ceva colorat în mână. Când ajunse 
lângă Omul Curcubeu, îi puse la gât un fular nou nouţ. Pe loc acesta își reveni și o întrebă cum 
stă acum cu „recolta” de bomboane din curcubeu.

Cum bătrânica nu putea să îi ofere un răspuns, îl luă pe Omul Curcubeu și porniră amân-
doi pe curcubeu spre Magazinul de Bomboane. Cum au ajuns s-au dus la coşul în care se 
adunau bomboanele și mare le fu’ bucuria când descoperiră coşul din ce în ce mai plin. Așa de 
mare le-a fost bucuria că imediat au și început să împartă toate bomboanele tuturor copiilor 
din lume.

Iar aşa, de încheiere, trebuie să vă spun dragi copilași, că în zilele cu soare în care și plouă, 
dacă vă uitați atenți la curcubeu, puteți să îi vedeți pe Oamenii din Curcubeu cum fabrică 
bomboane... iar cei mai cuminți dintre voi, cu siguranță au să reuşească să mă vadă și pe mine, 
Spiriduşul... Acum nu mai sunt Acru, pentru că de când nu mai sunt egoist și mă gândesc să 
fac numai bine tuturor, mi-am câştigat renumele de Spiriduşul Dulce. 

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.

CENACLU / PROZĂ SCURTĂ
nr. 7-8 (40-41) / iulie-august 2013 |
4

Poveştile lui Buna Anica (VI)

Buna Anica ştia să râdă cu ochii.
Albastrul ochilor ei ştia să râdă atunci când 

găsea ceva hazliu într-o întâmplare sau într-o 
prostie nevinovată a oarecui.

Dar ştia Buna Anica şi să plângă fără ca 
vreo lacrimă să mijească în colţul ochilor ei 
veşnic senini şi blânzi. Rar am văzut-o pe Buna 
Anica cu lacrimi în ochi... Dar poate că Buna 
Anica plângea de-adevăratelea uneori, pentru 
că nu se poate să fii om viu pe pământ şi să 
n-ai niciodată necazuri şi doruri mari, nu se 
poate să nu-ţi găseşti uneori dimineaţa perna 
udată de lacrimi pornite dintr-un vis iscat din-
tr-o amărăciune sau dintr-o dureroasă aducere-
aminte.

Dar de cele mai multe ori ochii Bunii Anica 
erau zâmbitori şi calzi... Şi din privirea ei noi 
pricepeam de-ndată când ea avea vreo poveste 
de depănat, o poveste care negreşit că-i venea-n 
minte dacă ceva din prezent se lega sau aducea 
cu acea întâmplare de demult.

- Ia prindeţi careva cocoşul ăla şi vedeţi ce-o 
păţit la picior de se leagănă aşa-n mers de zâci 
că-i Vezu!

Cocoşul cel mare şi porumbac, cu gâtul şi 
penele aripilor aurii şi cu aere de mare stăpân, 
şchiopăta într-adevăr legănându-se caraghios. 
Ne-a fost lesne să-l prindem pentru că nu putea 
să fugă săracu’ de el. Avea piciorul rupt, se 
simţea osul frânt sub piele, poate l-a lovit cineva 
sau şi-o fi prins piciorul într-un ochi de gard, c-
avea obiceiul să mai treacă şi pe la vecini că nu-i 
ajungea “haremul” din ograda lui Buna Anica.

- No! Norocu’ lui de cocoş... Îl mai las o 
zi-două să văd dacă-ncepe să se vindece. Dacă 
nu, ia l-oi tăia că dară nu l-oi lăsa să se uşte pe 
picioare.

- Bună... da’ cine-i Vezu?
- No, că v-am pornit! Nu scapă bine vorba 

omu’ din gură, că voi şi-ntrebaţi ce şi cum de 
parcă altă treabă nici n-aveţi, zicea Buna Anica 
prefăcându-se supărată. Dar o trădau ochii ei 
albaştri care ştiau să râdă. Şi de bună seamă că 
Vezu trebuie să fi fost unu’ care, prin ce făcea cu 
sau fără de voie, stârnea râsul.

- Păi Vezu ăsta, începea Buna Anica po-
vestea, nu era de pe-aici, era de peste deal de la 
Fânaţele Bandului, de-acolo de unde, spuneam 
noi şi aşa a şi rămas ca o vorbă, s-o răsturnat 
caru’ cu proşti. Amu, nu-i vorbă, fiecare sat 
are proştii lui sau măcar unu’ de care să poţi să 
râzi câteodată. Că un sat dacă n-are măcar un 
prost şi-l face şi tot îl are... Da’ nuş’ de ce, da’ la 
Fânaţe erau parcă prea mulţi. No! Şi Vezu ăsta 
era şchiop, avea un picior mai scurt c-o palmă 

bună decât ălălaltu’, aşa o vinit de pe frunt, de 
la Cotu’ Donului din Rusia... Şi zâcea lumea 
că o vinit şi cu mintea cam dusă cu sania, da’ 
alţii care-l ştiau mai bine de dinainte de război, 
spuneau că prea sfătos n-o fost el niciodată. 
Când mergea pe drum îi trebuia o jumătate de 
uliţă aşa de tare se legăna că-l ştiai după mers 
de la o jumătate de kilometru. Venea pe la 
noi prin sat cât cu treabă, cât fără treabă şi se 
răstea la oameni din te-miri-ce. Zicea unu’ din 
Şamşud care-o fost cu el pe frunt că ar fi fost 
ordonanţă la un căpitan şi de-acolo o-nvăţat 
el să se răstească la oameni şi să dea porunci. 
No! Şi când s-o făcut întovărăşirea şi dup-aia 
colectivu’, sediul colectivului l-o pus în casă la 
Paşca. Îi casa în care şede amu învăţătoru’ Ro-
man, o ştiţi voi care-i aia. Paşca o fost chiabur 
mare şi l-o dus securitatea în Bărăgan şi nu 
s-o mai întors veci de-acolo... O rămas numa’ 
mumă-sa-n casă şi când o pus sediu’ colectivu-
lui în casa lui Paşca, pe bătrână o mutat-o într-o 
cămăruţă mai din dosul căsii... Şi cică Vezu o 
vinit într-o zi pe-acolo şi era mai turbat parcă 
decât altădată...Şi-o început să strige că bătrâna 
lui Paşca îi duşman de clasă, că sabotează 
colectivu’, că-i sluga şi şpionu’ lui Iuda-Tito, 
că trebe pusă la perete şi-npuşcată. Vasâlie 
a lui Florea Ioan era preşedinte la colectiv pe 
atunci şi era om cu scaun la cap... Şi l-o luat 
pe Vezu cu frumosu’ şi l-o liniştit cumva... Şi 
pe urmă l-o-ntrebat liniştit ce mai face, cum îi 
cu sănătatea şi de unde vine... Şi Vezu nebunu’ 
i-o răspuns băţos că el vine tocmai din Coreea. 
Era război atunci în Coreea, o ţară cică de pe la 
capu’ pământului... Se băteau  acolo americanii 
cu coreenii, aşa zicea la radio şi scria-n gazetă. 
“Nu mă-nnebuni mă Vezule, zâcea Vasâlie, 
chiar din Coreea vii?”; “Din Coreea zo! Să nu 
mă mai mişc din locu’ ăsta dacă nu zâc drept!”; 
“No şi? Ce-i pe-acolo?”; “Ioi mă Vasâlie... dacă-
ţi zâc nu mă crezi! Da’ aşa de tare o bombardat 
americanii ţara aia că din tătă Coreea n-o mai 
rămas numa’ un iugăr de rât...” Şi după cum 
îi era feliu’, s-o-ntors pe călcâie ca la militărie 
şi cât putea s-o facă cu picioru’ lui scurt şi-o 
pornit pe uliţă legănat da’ băţos. În urma lui, un 
hohot mare de râs s-o stârnit, că una ca aia nime 
n-o mai auzât vreodată. No! Ăsta era Vezu mă 
copii, o-ncheiat Buna Anica povestea râzând cu 
ochii ei blânzi şi albaştri şi uitându-se în acelaşi 
timp după cocoşul cel mare şi porumbac care 
şonticăia prin ogradă precum Vezu cel nebun 
din povestea abia istorisită... Vezu din Fânaţele 
Bandului, locu-n care s-a răsturnat odinioară 
caru’ cu proşti.

Nelu MĂRGINEAN:

Omul Curcubeu şi magazinul de 
bomboane
de Anna GAL și Irimie Pompei POP

nesuferit coşmar
să treversezi
râul înot
şi limba
să ţi se beşice
de sete...

•••

   
coboară înserarea
pe spinarea
dealului
ca un dovleac spart
care îşi pierde
sâmburii
rostogolindu-se...

•••

vorbele tale
nu sunt decât
păsări obosite
pe care tăcerea mea
flămândă
le devoră...

•••
   
nu veţi simţi

gustul mierii
rupând
petalele florii...

•••
   
numai toamna
poate salva
cuvintele scufundate
în ciutura
adâncă
a iubirii...

•••

pe malul râului
plopii
înfipţi în pământ
asemeni
unor seringi
absorbind seva
din carnea
pământului...

•••
   
vârsta mea
ducând în spate
sacul greu

de atâta
melancolie

•••

poetul
singurul calificat
în dificila
menire
de împachetat
insomnii...

•••
   
e iarnă, iubito
amintirile albesc
şi îmi troienesc
drumul
către ziuă...

•••
   
toamna
o palmă 
întinsă
în care vântul
aruncă binevoitor
o frunză
îngălbenită...

Iubind în şoaptă
poeme de Ioan VASIU



Din 7 iulie 2013 a început la Sighişoara cea 
de-a III-a ediţii a Taberei de Arte Plastice „Instan-
tanee Medievale”, organizată de Centrul Judeţean 
pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 
Mureş(C.J.C.T.E.A) şi Asociaţia Localităţilor şi Zone-
lor Istorice şi de Artă din Romania – A.L.Z.I.A.R. 
(locaţia Burghostel, Str. Bastionului nr. 4-6). 

În acest an participă la tabără elevi ai secţiei Şcolii 
Populare de Artă din cadrul  Centrului Judeţean pen-
tru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, 
care urmează cursuri de artă plastică (pictură, grafică, 
foto-video), profesori , precum şi elevi ai altor Şcoli 
Populare de Arte din ţară şi profesori de speciali-
tate, artişti invitaţi din diverse zone ale ţării, dar şi 
din străinătate: Croaţia, Italia, Republica Moldova, 
Turcia.

Caracterul inovator al proiectului, este dat în 
primul rând de posibilitatea ca în cadrul taberei de 

creaţie elevii Şcolilor Populare de Arte să lucreze 
alături de  artişti consacraţi. Beneficiind de experienţa 
şi îndrumarea acestora, în condiţiile cadrului deosebit 
de stimulativ  al Cetăţii Sighişoarei, într-o atmosferă 
de reală emulaţie artistică, elevii au creat la ediţiile 
anterioare  lucrări reprezentative, care au fost inserate 
pe materialele promoţionale ale rezultatelor taberei: 
Calendar 2012 şi Calendar 2013 , format A3 şi cărţi 
poştale.

În ideea de a lăsa la aprecierea publicului valoarea 
unei lucrări, în cadrul materialelor promoţionale a fost 
specificat doar numele şi localitatea de provenienţă a 
artistului, fără a se face menţiuni cu privire la statutul 
de elev, profesor sau artist profesionist.

Lucrările realizate vor fi fotografiate, urmând ca 
cele mai frumoase dintre ele să fie inserate şi în acest 
an, pe materialele publicitare tipărite ulterior, în lim-
bile română, maghiară şi engleză.
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 Instantanee medievale
Sighișoara 2013

de Monica DOHOTARIU
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CONFESIUNE ŞI 
REFLEXIVITATE

de Geo GALETARU

scurt poem!...Şi-atât!” (“Destin”).
    Solarităţile şi reculurile existenţiale 

îşi dau mâna, într-un mozaic imagistic 
care degajă o încredere stenică în virtuţile 
terapeutice ale cuvântului. Cultul meta-
forei memorabile, al imaginii capabile să 
salveze şi să conserve mirajul poeziei, se 
conjugă cu predilecţia pentru o tematică 
de anvergură, care-şi subsumează 
secvenţe emblematice din panoplia 
marilor teme şi motive dintotdeauna. 
Poezie a conbustiilor sufleteşti, dar şi a 
implicării în fluxul dilematic al timpu-
lui său, lirica lui Ioan Vasiu înaintează 
ferm în direcţia articulării unui uni-
vers sufletesc de o amplă rezonanţă, 
valorificând şi vasta paletă a obsesiilor 
existenţiale. Versurile care-şi revendică 
o asemenea coordonată tematică aduc 
în câmpul liric o îngândurare reflexivă, 
o radicalizare a discursului poetic, de 
bun augur pentru evoluţia viitoare a 
poetului:”S-au surpat atâtea maluri/ îm-
pletite sub pleoapele noastre/ încât ni se 
face sete/ şi simţim cum/ pământul din 
palme/ devine mai greu/ cu o noapte” 
(“Sete”). Pregnanţa imagistică şi anver-
gura nucleelor tematice ne semnalează 
că ne aflăm în prezenţa unei voci po-
etice autentice, care ştie să-şi modeleze 
timbrul şi să-şi particularizeze expresia. 
Melancolice sau vizionare, tumultuoase 
sau marcate de fiorul inefabil al unei 
purităţi seducătoare, poeziile lui Ioan 
Vasiu din acest volum anticipează un 
traseu liric în care esenţializarea temelor, 
grefată pe o imagistică de bună calitate, 
anunţă iminente surprize viitoare.

Cu un titlu incitant, “Aruncând cu 
pietre după vânt”, volumul de poezie 
al lui Ioan Vasiu (apărut în 2012, la 
Editura Emma, în condiţii grafice deo-
sebite) porneşte la drum aruncând cu...
metafore în spaţiul privilegiat al poeziei. 
Lirismul prezent în această carte îşi 
delimitează un teritoriu generos, pe 
care inspiraţia poetului îl explorează în 
profunzime, extrăgând carate imagistice 
din arhitecturi lexicale fastuoase, rever-
berante. Ioan Vasiu nu se lansează în 
problematizări sterile şi redundante, îi 
repugnă filosofarea seacă şi sentenţioasă, 
preferând să contureze o geografie lirică 
a sentimentului în stare pură. Departe 
de rezonanţa repugnantă a unui mizera-
bilism de paradă, ca şi de tentaţiile facile 
ale unui biografism insurgent, dar ade-
sea lipsit de substanţă, autorul îşi trasează 
liniile de forţă ale unei poetici de certă 
sensibilitate, care angajează palierul re-
veriei şi, implicit, al emoţiei:”Mă plânge 
pădurea, mă plânge duios,/cu fiece 
frunză căzută pe jos// şi vin căprioare la 
ţărm de izvor/ cu ochii-nsetaţi de senin 
şi de dor// şi cade amurgul - greu clopot 
de jar-/ deasupra pădurii cu gust de ste-
jar// tăcerea-ncrustată adânc în tulpini/ 
mă face să cred că suntem străini// eu 
trec printr-o poartă ce-abia s-a deschis/ 
în spaţiul rămas între cântec şi vis// 
pădurea mă plânge, mă plânge mereu/ 
cu fiece ram ce se scutură greu...” (“Între 
cântec şi vis”).

Poezia lui Ioan Vasiu îşi circumscrie 
o zonă a combustiilor sufleteşti, valo-
rificând din plin predilecţia romantică 
pentru componentele trăirii autentice, 
nesofisticate. Recursul la metaforă, 
la ingenuitatea nealterată a imaginii, 
reprezintă pentru autor calea cea mai 
sigură de a-şi aronda un areal tematic 
personal, de a performa în direcţia 

disecării unor stări sufleteşti profunde 
şi etern umane: “Ochiul sărută ţărmul 
flămând,/ talpa miroase-a ţărână.// Vin 
sărbători neştiute-n curând, ca o nin-
soare păgână.// Iar rătăcim bolovani 
printre ploi,/ umbra-i o plasă subţire 
-/ nu-i decât setea întoarsă în noi/ ca 
o eternă iubire...” (“Sete de iubire”). 
Paradigma livrescului este sacrificată 
în favoarea confesiunii, minimalismul 
expresiei cedează teren construcţiei eta-
jate şi îngrijite, preocupată de efectele 
ei în sensibilitatea cititorului. Poezia 
lui Ioan Vasiu din volumul de faţă este 
un afront adus dezabuzării crispate, o 
negare implicită a rictusului demistifica-
tor şi alienant. Ea îşi este sieşi suficientă 
în măsura în care reuşeşte să transmită 
un set exemplar de teme şi obsesii legate 
de locul şi rostul fiinţei în lume, ca şi de 
experienţele unei vieţi dedicate marilor 
elanuri ale spiritului şi ale inimii. Versu-
rile se structurează în ierarhii imagistice 
bine controlate, comunicând o caldă 
fraternizare cu fiorul naturist, ca şi cu 
pornirile unui suflet aflat în perpetuă 
căutare de sine. Patetismului conjunc-
tural i se substituie o calmă revelare 
a unor stări de sorginte romantică, 
infuzate cu o melancolie surdinizată, 
tămăduitoare: “Nu sunt decât o lim-
pede fântână/ la care se adapă ceru-n 
zori// cu ciutura întinsă ca o mână/ sub 
liniştea supremei sărbători.// Nu sunt 
decât o senină fereastră/ prin care trece 
timpul uneori/ spre dimineaţa ce-o 
visez albastră/ şi văduvă de umbre şi 
de nori.// Nu sunt decât un mugur pe 
tulpină/ ce-ascunde-n el căldură, sevă, 
flori;/ prin el respiră glia grea lumină/ 
şi se-mpleteşte pacea-adeseori.// Nu 
sunt decât o pasăre ce face/ întâiul zbor 
prin dragoste, încât/se-aude visu-n oa-
meni cum se coace./ Nu sunt decât un 

Poezia lui Liviu Antonesei
în registru romantic, fără teroarea unei tradiții poetice în care 
”totul e deja spus” și care s-ar cere mereu negociată prin ironie, 
calambur, intertext. În fine, din scrisul lui lipsește toată parada 
de tehnicalități a lunediștilor. Ceea ce nu înseamnă că poemele 
nu au un voltaj livresc, că senzorialitatea nu le e trecută, cu 
subtilitate, prin filtrele culturii (de altfel, majoritatea poemelor 
au un pretext intertextual, vizibil uneori încă din dedicațiile ce 
însoțesc titlurile). Modul în care dragostea izbutește să întrerupă, 
în aceste poeme, monotonia și absurdul cotidian, deschizând 
supape salvatoare, e evident, de pildă, într-un poem ca Ars 
amatoria: ”Iese noaptea ca un picior de femeie / de sub cearșaful 
strălucitor // Mâna mea o cuprinde și ochii / se întunecă miopi și 
pustii // Luna și lucearfărul de seară - / Doi sâni inegali - / palpită pe 
bolta cerească. O clipă – moartea se îndepărtează / O clipă – Orion 
scapă Scorpiei ucigașe / O clipă – prefer pe Matisse lui Van Gogh / 
O clipă – exist în tăcere. Dar se apropie visul orgasmic și dimineața 
/ repetată explozie a lucidității / își insinuează faldurile vagaboade 
între zidurile orașului. / Mai bine Moartea”. 

A doua vârstă a poeziei lui Liviu Antonesei,  vizibilă în cele 
două volume antologice închinate Eonei – un fel de zeitate 
feminină tutelară a iubirii, e cea a unui erotism melancolic, 
transpus când în meditații filosofice, în sugestii diafane, dictate 
de o senzorialitate acută, corporalitatea trecând printr-un filtru 
livresc, când într-un limbaj frust, explicit, presărat cu licențiozități 
puse pe arpegii muzicale. Dacă poemele erotice din prima 
categorie sunt dominate de un simbolism vizual esențializat, 
fiind picturale și cinematice, deopotrivă, în sprințarele blues-uri 
sau romance-uri presărate contrapunctic în poemele despre Eona 
Antonesei exersează un fel de dulce stil clasic cu influențe dinspre 
folclor, dinspre cântecelele de mahala sau versurile hip-hop ale 

trupelor muzicale de azi. În ambele sale ipostaze, însă, erotismul 
poeziei lui Liviu Antonesei pare să descindă din Bataille, în 
măsura în care extazul erotic aduce întreaga trăire în proximitatea 
morții, dar nu o moarte ca dispariție în neant, ci ca instalare în 
eternitate: ”Ea este mult mai frumoasă ca moartea / iar cântecul 
ei nu are sfârșit - / coborâm în adâncuri, luminoasă / e noaptea / și 
timpul de-a pururi și-n veci s-a oprit”, citim în finalul unui poem 
din ciclul  Poezii din era noastră, intitulat La aniversară. Sau, într-
un Cântecel al amintirii, ”Ca o corabie s-a lipit de piele / și-n cala 
ei eu am pătrus ades / privind la prora-n chip de dulce iele / pricep 
acum și ce n-am înțeles // S-au spulberat podișurile calme / și liniile 
curbe s-au tot dus / în zorii zilei, mângîiat de spaime / și teama mă 
cuprinde spre apus / Și teama mă cuprinde spre apus”. O anume 
ritmică repetitivă, insistând pe forța sonoră a unor refrenuri sau 
cuvinte, îl apropie, cel puțin la nivel stilistic, pe Antonesei, de 
poezia unui coleg de generație ca regretatul Alexandru Mușina, 
sau de cea a unui nouăzecist ca Andrei Bodiu.

În fine, a treia vârstă poetică e cea a reîntoarcerii la arhetipal, 
la elemental, la dimensiunea mitică a lumii, vizibilă în Povești 
filosofice cretane și alte poezii, când acuitatea privirii decupează 
peisaje și portrete, poemele pătrunzând în elementalul acestora, 
pe măsură ce un fel de serenitate profundă se instalează în 
imaginarul și sintaxa poeziei lui Liviu Antonesei Sunt poeme 
ale unei maturități poetice, dar o maturitate relativă, pentru 
că, în ciuda etapelor ce pot fi decelate în creația sa, poezia 
lui Liviu Antonesei nu pare să aibă vârstă – în fond, temele, 
obsesiile dominante, ca și o anumită manieră de a-și construi 
un mit poetic personal, rămân fundamental aceleași. Chipurile 
și lucrurile, contururile, nuanțele și senzațiile, devin acum 
revelații calme ale unei existențe anistorice, ale ieșirii din timpul 

orientat escatologic al modernității, așa cum se îmtâmplă într-

un poem din ciclul În ostroavele Azore: „Un om cu aripi de 

pânză spre capătul golfului / Sparge apa şi aerul într-o mişcare 

lunecoasă – Precum pata de ulei de măslin pe masă, / Pe masa din 

cealaltă insulă, / Ostrovul meu dintâi. // Razele lovesc puternic vela 

zburătoare / Şi imaginea se sparge în mii de aşchii / În ochii mei 

orbiţi pentru o clipă // De sub pleoapele închise, chipul ei / Ieşind 

ca dintr+un puzzle / Din mii şi mii de culori – ele recompun / 

Albul acela atât de cunoscut / atât de familiar”. E o conversie 

radicală, am putea spune, între imaginarul nocturn al primei 

etape de creaţie şi acest imaginar diurn, inundat de lumină, în 

care arhetipurile se revelează firesc privirii, poezia devenind, din 

mediu catartic, de refugiu salvator dintr-o realitate alienantă, 

un mediu de acces în timpul fără început şi sfârşit al mitului. 

De altfel, şi această conversie era vizibilă în ciclurile anterioare, 

când ritualurile erotice ale poemelor lui Antonesei prefigurau 

tot mai decis scenarii originare, adamice, încărcate chiar de un 

simbolism creştin (precum în straniile versuri ale psalmilor scrişi, 

în urmă cu aproape zece ani, direct în franceză, în transă, tot 

astfel cum fusese scris, la sfârşitul anilor 80, un poem de spasme 

şi răzvrătiri, un poem salvator, vital, ca Urlu. Despărţirea de lume. 

Un testament).

Aceasta ar fi o posibilă imagine de ansamblu a poeziei scrisă 

până acum de Liviu Antonesei, un poet care a demonstrat nu o 

dată că se poate reinventa, suprinzător, rămânând totuşi mereu 

identic cu sine, păstrând un cifru profund de coerenţă interioară 

al propriei poezii.

Poezia lui Ioan VASIU:

Continuare din pagina 1

Georgian GHIŢĂ

Şotron

Seara îmi şterg tălpile de resturile bitumului
şi plec printre dungile neînţelese ale scrisului 
fără parfum, fără zâmbet
ca braţele mele, ca ochii tăi închişi
pe numerele încarcerate arunc pietre

paşii îmi cunosc labirintul
trupul îmi leagă cerul
luna pierde bucăţi de piele
tot mai trasă tot mai rece
este un nou alb-negru
în acest decor pământesc
cel vechi, cu un deget tăiat
se prăbuşeşte ca un bolovan
pe lacunele sale

privirea cu miros de cretă
dansează precum un clovn bolnav
dată lungă şi linişte de bitum
rebelă ca seara

Vid

Când plângi, aduni viscole-ntre pleoape
nori vineţi se preling din cap până-n picioare
netezindu-ţi călcâiele.

Am început să uit cum arată sclipirea ochilor tăi
îmi pare că visul de-a evada din beţia acestei umbre, 
s-a spulberat o dată cu timpul.

Nu m-am născut cu mai multe inimi
şi chiar de-aş fi avut,
ar fi încetat să bată pe rând
precum ceasurile uitate la amanet.

Nu-mi doresc ca cineva să mi se alăture,
căci dorul este precum un ciob ce-mi străpunge tâmplele
şi-mi biciuieşte obrajii, lăsând tălpi de durere în suflet.

Taci! Nu spune nimic, lipseşte un os...



de curaj în interpretarea lor. Acum 
şapte, opt ani, era la modă mitica 
şi scolastica; eseiştii români ceteau 
şi comentau bibliografia mistică şi 
scolastică. De vreun an încoace e 
la modă metafizica; eseiştii români 
citează bibliografie germană 
recentă. În lucrările lor întâlneşti 
aceleaşi autorităţi ca şi în paginile 
unui diletant din oricare capitală 
a lumii. Nimic propriu, nici o 
autoritate impusă de ei »”.  Mircea 
Eliade notează în Jurnal (p. 550), că 
problema pentru critică nu este să 
descifreze simbolismul povestirii , ci 
mesajul ascuns de realitatea povestirii 
“mai precis acel nou gen de realitate 
pe care o dezvăluie aventura lui 
Gavrilescu”.

Mircea Eliade intuieşte şi 
necesitatea unei critici de idei şi 
chiar a unui vocabular critic, dificil 
oarecum pentru înțelesul prietenilor 
lui, după cum el însuşi afirma: 
“Prietenii mei nu cunosc înțelesul 
cuvintelor. N-au avut experienţe, 
n-au meditat şi n-au adâncit 
introspectiv cuvintele”. Precizarea 
termenilor îl preocupă şi mai târziu, 
având şi noţiunea sociologiei culturii.

Spiritul inovator al criticii 
lui Mircea Eliade urmăreşte din 
motivele ştiute şi deprovincializarea 
criticii româneşti, precum şi a 

oricărei alte critici. Căci o critică, 
franceză  de exemplu, este cea 
care face abstracţie de integrarea, 
confruntarea internaţională şi care 
se citează doar în cerc închis, rămâne 
în fond tot provincială. Problema 
îşi păstrează şi azi actualitatea, 
cunoscând  astfel prin Mircea Eliade 
unul dintre campionii cei mai erudiţi 
şi mai hotărâţi. “Lecţia” pe care 
critica românească actuală poate să o 
desprindă este de a trece cu seriozitate 
la elaborarea de teorii, principii şi 
metodologii proprii, netributare 
influenţelor directe şi sincronismelor 
fără busolă. Ceea ce echivalează cu 
încercarea de a impune , de a oferi 
în orice caz confruntării şi validării 
internaţionale principiile şi metodele 
sale, fără nici o inhibiţie.  

Una din importantele misiuni 
ale mânuitorului condeiului este 
să se preocupe “mai ales de ceea ce 
e ascuns, de ceea ce e încă latent la 
jocul evenimentelor. Scriitorul ar 
trebui să aibă rolul de clarvăzător, de 
profet, de anticipator.”2

1. Adrian Marino, Hermeneutica 
lui Mircea Eliade, Ed. Dacia, Cluj – 
Napoca, 1980, p. 462

2. Cultura scriitorului, în Viaţa 
românească, an X, decembrie 15 – 
ianuarie 1936, p.1
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Opera lui Mircea Eliade – sensurile originalităţii

de Ioana PĂCURAR
Holban.

“[...] Ideea de totalitate, prin 
cuprinderea mai multor discipline, 
de creaţie şi pasiune se ridică însă 
deasupra tuturor şi ea defineşte, în 
esenţă, programul critic al lui Mircea 
Eliade. Spiritul său este obsedant 
de enciclopedism şi cunoaştere 
integrală. Sinteza organică şi avântul 
operei vaste  şi durabile ca formă 
de realizare imediată şi mesianică îl 
caracterizează. Este evident că dintr-o 
astfel de perspectivă vertiginoasă şi 
trepidantă, sub spaima apocaliptică 
a lui  Anno Domini, când «mâine, 
totul se poate schimba – sau poate 
pieri totul», mai “este oare timp de 
polemică, de discuţie, de controversă 
şi calambur?” «Aproape că nu mai e 
timp de critică...»1

Într-o perioadă de mare 
dominare a “librăriei franceze” şi a 
documentării universitare à la page, 
cu ultima bibliografie străină în note, 
Mircea Eliade cere şi o altă orientare 
a eseului critic: spre teme şi referinţe 
româneşti, în spiritul cel mai autentic 
al hermeneuticii sale militante. 

“Citim întru-un articol din 1933: 
«Fiecare eseist român se foloseşte 
de acea documentare pe care o 
foloseşte Parisul, Roma sau Berlinul. 
Nicio încercare de autonomie, de 
originalitate în căutarea materialelor, 

Ca un actor, în sensul larg 
al cuvântului, actorul poate fi 
scriitor. Mircea Eliade a meditat, în 
numeroase rânduri asupra condiţiei 
actorului. Actorul şi scriitorul sunt 
două stări asupra cărora el s-a oprit 
nu numai ca eseist, ci şi ca savant. 
A judecat lume din jur ca un actor 
şi ca un scriitor. Şi-a scris opera de 
savant  bazându-se în permanenţă 
pe soluţiile de scriitor. Trăieşte 
între actori ca un capitol viu al 
existenţei, exprimând cu putere 
ideea conştiinţei de sine dar şi cea 
a activităţii sale critice. Totul este 
nou în viaţa unui cercetător, fiind 
totodată totul o nouă experienţă. 
Mircea Eliade nu are copilărie, nu 
are adolescenţă. Imaginile copilăriei 
sau adolescenţei se metamorfozează 
în funcţie de presiunea contextelor.

Problema timpului, a nemuririi 
ca formă supremă a libertăţii prin 
eliberarea de timpul istoric, profan, 
este o constantă a preocupărilor lui 
Mircea Eliade. Ea apare permanent 
atât în creaţia sa literară cât şi în 

cea ştiinţifică. Dacă în lucrările 
ştiinţifice se apelează la o dimensiune 
raţională, specifică savantului, 
opera literară va fi considerată 
întotdeauna de Mircea Eliade un 
spaţiu al visului şi al revelaţiei. În 
acest sens este semnificativ faptul 
că talentatul Eliade, cunoscut prin 
activitatea sa plină de fervoare în 
perioada interbelică românească, îşi 
dedică ziua prelegerilor universitare, 
conferinţelor, dezbaterilor de idei, 
iar noaptea scrierii operei literare. 

Membru al grupului “Criterion”, 
format în jurul profesorului Nae 
Ionescu, Mircea Eliade participă la 
dezbaterile grupului, publică articole 
în revista Cuvântul, susţine prelegeri 
de istoria metafizicii şi istoria logicii 
la Universitatea din Bucureşti. Ca 
romancier promovează o literatură 
experimentală, o “literatură a 
autenticităţii”, cum o numesc 
reprezentanţii acestei grăbite şi 
tragice generaţii interbelice, unde 
alături de Mircea Eliade se remarcă 
vocile lui Mihail Sebastian şi Anton 

Când confesiunea devine autoconfesiune
de Monica ȘIMON

„…există poveşti care te amuza, așa cum există altele care îţi despică 
viaţa în două. A lui Benjamin era de felul celor din urmă. Acest mesager 
al unui regat enigmatic mă molipsise cu taina lui. Tocmai când să aflu 
deznodământul, mă lăsă baltă, pe buza prăpastiei. Mărturisirea lui mă 
calma, făcea o contrapondere umbrei nemăsurate a lui Ferdinand. După 
evaporarea lui Benjamin, deveneam iar nutreţ de rumegat pentru cel 
dintâi”. (Pascal Bruckner, Hoții de frumusețe)
Într-una din nopțile petrecute în garda unui spital din Paris, o tânără, 
medic psihiatru este constrânsă să asculte un pacient anonim ce poartă 
o mască și care își dezvăluie fragment cu fragment bizara istorie a vieții 
sale recente. Acesta este pretextul romanului lui Pascal Bruckner, Hoții de 
frumusețe căruia i s-a acordat Premiul Renaudot în anul 1996. E povestea 
unei povesti, ce respectă tradiţia povestirii în ramă. Scriitorul păstrează 
elementele tradiționale dar, în același timp, adaugă aspecte inovative 
genului bine cunoscut. Există și aici, ca și în O mie și una de nopți sau 
în Decameronul lui Boccaccio o juxtapunere de personaje disparate care 
conform unei învoieli își atribuie rolurile de emițători și receptori ai unei 
anumite istorisiri. La Bruckner, însă, este vorba doar de o singură poveste 
spusă pe parcursul a mai multor nopți în compania unui singur ascultător. 
 În mod surprinzător, întalnirea celor doua personaje este 
mai mult sau mai puțin întamplătoare și are loc în spațiul în care se 
va desfășura și relatarea ulterioară a poveștii, și anume într-un spital. 
Benjamin, protagonistul ajuns în culmea disperării ca urmare a unui 
complot în care fără voia lui a fost implicat, are nevoie de ajutor și îl 
caută, printr-un gest specific omului de azi,  în puterile terapeutice 
ale psihiatrului. Astfel, în spațiul omniprezenței maladiei, doctorița 
psihiatru devine, la început împotriva voinței sale, receptorul poveștii 
pacientului său. Actul de a povesti este unul terapeutic, un mijloc de 
supraviețuire, dar contrar tradiției orientale a povestirilor în ramă-vezi 
cazul Șeherezadei- supraviețuirea nu înseamnă aici înfrângerea unei forțe 
exterioare, personajul nu este constrâns de vreun factor extern să își câstige 
dreptul la viață prin arta de a povesti ci actul său este unul deliberat, 
motivația lui Benjamin fiind intrinsecă: istorisirea propriei vieți îi oferă 
personajului șansa de a-și depăși limitele propriei existențe, de a transfera 
asupra receptorului, printr-un gest specific procedeului spovedaniei, vina 
ce o poartă pentru greșelile sale.
 Astfel, narațiunea în ramă ia, la Bruckner, forma unei confesiuni 
ce își are punctul de plecare într-un moment de exasperare, personajul 
ce își constată propria goliciune, dureroasă și înspăimântatoare, recurge 
la confesiunea ce are aici doua motivații: pe de o parte, ea este expresia 
unei vinovății care aparține unui eu ce se vrea alungat, excomunicat, 
personajul a obosit de ceea ce fusese până în acel moment și traversează 
o puternică criză identitară. Istoria vieții sale stă sub semnul eșecului, al 
neîmplinirii. Dorința sa de a deveni scriitor s-a finalizat prin încercări 
stângace care pastișizeaza operele altor autori, Benjamin purtând astfel 
stigmatul furtului săvârșit. În plus, incapacitatea sa de a-și salva iubita din 
mâinile celor care și-au propus să anihileze frumusețea umană amplifică 
sentimentul culpabilizării. Benjamin, nu numai că nu o salvează pe 
Helene, dar își alimentează tinerețea și vigoarea inhalând, literalmente, 
aerul impregnat de frumusețea acesteia, prin tuburile de aerisire ale 

camerei în care  tânăra este închisă. Pe de alta parte, confesiunea e o 
expresie a unei anume împliniri, a vorbi despre sine poate fi, în același 
timp, echivalentul desăvârșirii, al unei unității armonioase și totale 
dezvăluind că viața se exprimă pentru a suferi transformări. Exista un soi 
de ispășire în mărturisirea faptelor ce devin definitorii pentru întreaga 
existență, asumarea lor indicând calea către o transformare completă. Mai 
mult, povestea vieții poate constitui pretextul  romanului pe care  nu a 
fost capabil să îl scrie.
 Confesiunea presupune, fără echivoc, existența unui anumit 
tip de comunicare, a unui emițător și a unui receptor, care tăcut, este 
capabil să asculte tot ce are celălalt de spus. Confesorul nu caută neaparat 
forma dialogică de comunicare, deoarece confesiunea e limbajul celui 
care nu-și anulează condiția de subiect; este limbajul subiectului ca atare 
(Confesiunea-gen literar, Maria Zambrano). Însă ea devine pe parcurs un 
dialog ce transcende limitele cuvântului, deoarece una dintre pretențiile 
confesiunii este aceea ca prin nemijlocire să stimuleze și să potențeze trăirile 
și experiențele celui care ascultă. Personajul-narator sesizează fragilitatea 
femeii care ii ascultă povestea și utilizând tehnica amânării reușește să 
o atragă în păienjenișul istorisirii sale într-un mod ce se aseamana cu 
dependența. Ea însăși încearcă sentimente de consternare și uluire raportat 
la disciplina cu care își îndeplinește rolul de ascultător, iar angoasa o 
stăpânește în momentul în care Benjamin dispare din spital, lăsând în 
urmă doar masca-semn și dovadă a confesiunii revelatoare. Intriga, în care 
personajul-narator  este,  prins cade sub incidența excepționalului  și pare să 
conțină o taină absolută, care, ca orice taină, devine molipsitoare. Vorbim 
aici despre taină într-un dublu sens: mai întâi e vorba despre încercarea 
de a distruge frumusețea umană, considerată drept afront la adresa celor 
mulți și neînzestrați, iar mai apoi e vorba despre semnificația curativă a 
relatării. Problemele morții și cea a batrâneții își găsesc rezolvarea într-un 
procedeu pur tehnic. Mărturisirea  revelatoare a lui Benjamin, completată 
de istoria propriei vieți, relatată fragmentar pe parcursul a mai multor 
nopți  petrecute in  spital este ceea ce exercită o anume fascinație asupra 
psihiatrei care ascultă. Posibilitatea tinereții fără bătrânețe dar și spectrul  
îmbătrânirii premature, entuziasmează și îngrozesc deopotrivă.
 În acest fel confesiunea devine autoconfesiune, căci povestea 
pacientului cu mască face parte din categoria celor care reușesc să 
răvășească, să reduca toate celelalte povestiri la o valoare insignifiantă. 
Helene  nu numai că își asumă cu strictețe rolul de ascultător,  acceptat 
inițial involuntar, dar către finalul cofesiunii lui Benjamin asistăm la o 
reconsiderare a raporturilor instaurate inițial, o inversare a rolurilor și 
anume, confidentul devine cel care se confesează, și el este cel care, pe 
măsură ce narațiunea avanseaza este subiectul diverselor transformări, 
terapeutul devine pacient, trăind împreună cu acesta experiența 
revelatoare a propriei sale existențe, a noilor posibilități ce se deschid din 
perspectiva regatului enigmatic. Helene devine parte integrantă a istoriei 
lui, isi însușește ieri-ul lui într-o asemenea manieră încât ea devine  cea 
care va continua povestea încercând să finalizeze planurile  de demascare 
a opresorilor. Nu știm ce vrea Mathilde, sau ce va face ea, dar cert e că 
pornește la drum, iar drumul este exteriorizarea felului în care viața ei s-a 
transformat.

Omar Khayyam avea dreptate

Iubesc lumina ce se cerne
deasupra nucului, acum
chiar umbra grea a neputinţei
din clipele făcute scrum.

Iubesc tăcerea ce se naşte
între copacii de la drum,
când păsările-şi uită cântul
în ora cu miros de fum.

Mi-s dragi petalele ucise,
chiar de-s căzute în noroi;
toate formează paradisul
în cerul tânăr dintre noi.

Când ceaţa palidă coboară
pe cumpana fântânii-n zori,
privirea ta invocă îngeri
cu aripi sprijinite-n nori.

Omar Khayyam avea dreptate
că lut vom fi la ceas divin;
că mâine, un olar va face,
din noi, ulciorul lui de vin.

A florilor speranţă

Se face ziuă în copaci,
dar răsucit în sine
cerul coboară peste râu
pe razele senine.

Se luminează în păduri
şi-n ochi de căprioară,
pe braţe umede de nori
vara, la noi coboară.

Se face iar lumină-n gând
în prag de dimineaţă,
iar peste suflet cerne blând
a florilor speranţă.

Susana IURIAN
Poeme de 



Erich Maria Remarque este 
unul din cei mai cunoscuţi şi 
mai populari scriitori ai lite-
raturii germane din secolul XX. 
Scrierile sale sunt, fie strigăte 
de revoltă împotriva ororilor 
războiului, fie adevărate ode 
aduse ideii de prietenie, iubire 
şi devotament.

Fără nici un dubiu, cel mai 
bun roman a lui Remarque 
este Nimic nou pe frontul de vest. 
Un roman în care războiul este 
prezentat la adevăratele di-
mensiuni şi realităţi, înfierând 

ororile şi dezvăluind realitaţile crude, adesea sordide, de pe front. 
Zugrăvind în culori absolut realiste entuziasmul cu care tineretul ger-
man, la îndemnul mai vârstnicilor mentori, se înrolează pentru a 
pleca pe front, unde realitatea crudă le schimbă multora felul în care 
privesc viaţa, Remarque, privind prin ochii naratorului-soldat Paul 
Bumer, pune întrebări şi dă răspunsuri. Şi dacă linia frontului rămâne 
aproape neschimbată în fiecare zi iar comunicatele militare de presă 
sunt seci, în tranşeele ambelor tabere se consumă drama luptei pentru 
supravieţuire, care, în acest coşmar, este regresia la condiţia de animal 
şi preluarea controlului de instinct în dauna conştiinţei. Pe frontul 
de vest nimic nou, nu-i doar o carte despre ororile războiului… este 
romanul unei generaţii distruse de această primă mare conflagraţie 
mondiala a secolului XX. Este povestea unor tineri, care  abia păşind 
în viaţă, ajung să cunoască totul des-pre moarte.

Moartea personajului central al romanului, în acele zile 
premergătoare semnării armistiţiului, vine aproape firesc şi în ton cu 
acele vremuri care au ucis atâtea speranţe şi atâtea vise.

O carte cutremurătoare prin realitaţile prezentate de un scriitor, 
el însuşi martor nemijlocit al marelui măcel. Citeşte-o! Merită!

Nimic nou pe frontul de vest
Erich Maria Remarque

Liviu Antonesei la 
Târgu-Mureş

Primele publicaţii comuniste 
apărute în judeţul Mureş după 
eliberarea Ardealului – Egalitatea - 
Egyenlöség, Înfrăţirea, Ardealul Nou, 
Cuvântul tineretului - Ifjúság  Szava 
– au valorificat experienţa presei 
comuniste locale din perioada 
anterioară, când Târgu-Mureşul 
s-a situat între cele mai importante 
centre ale presei comuniste, cu 14 
publicaţii editate între 1922-19441.

Între 1944-1947, ultima zvâcnire a 

generaţiei interbelice a intelectualităţii 
mureşene s-a înregistrat în 1946 
prin publicaţia Mureşul, un ziar 
de informaţie şi atitudine în patru 
pagini, cu denumire tradiţională şi 
apariţie bisăpătămânală (1 februarie 
– 15 martie 1946), sub coordonarea 
prim redactorului Ovidiu Drimba. 
În paginile ziarului mai scriau 
Emanuil Precup, Al. Filip, Valentin 
Manu, Aurel Holircă, Al. Şara. 

Publicaţia a apărut în contextul 
politic tensionat de intervenţia 
brutală a formaţiunilor comuniste 
în scopul anihilării forţelor politice 
reprezentative înaintea alegerilor 
din 19 noiembrie 1946. În acest 
context, fostul prefect ţărănist Ioan 
Bozdog intra în atenţia Siguranţei 
controlate de comunişti prin 
Ministerul de Interne condus de 
Teohari Georgescu. Arestat fără 
judecată, a fost trimis în lagărul de 
la Caracal pentru nouă luni. Eliberat 
din lipsă de probe, Ioan Bozdog 
revine la Târgu-Mureş pentru a 
încerca reorganizarea ţărăniştilor 
mureşeni înaintea alegerilor. După 
falsificarea acestora, nu i se va ierta 
îndrăzneala de a fi candidat primul 
pe lista naţional-ţărănistă, întreaga sa 
activitate ante şi postbelică fiind de 
acum înainte motivul a numeroase 
percheziţii şi interogatorii încheiate 
cu scoaterea sa din învăţământ.2 În 
tabăra opoziţiei se afla şi liberalul 
Emil Dandea, figura emblematică 
a administraţiei târgumureşene 
interbelice, primar al oraşului în 
două mandate, între 1922-1926 şi 

1934-1937. Ambele personalităţi, 
reprezentative pentru tradiţia 
românească din perioada anterioară, 
confereau prestigiu şi credibilitate 
atitudinii lor politice aşa încât, în 
ciuda sabotării masive a campaniei 
electorale a adversarilor, comuniştii 
mureşeni consemnau încă de la 
sfârşitul anului 1945 în rapoartele 
lor secrete influenţa proprie slabă în 
judeţ şi lipsa de încredere a populaţiei 
româneşti în noua putere.3

În această atmosferă tensionată, 
marcată şi de confruntări violente 
între populaţia susţinătoare a 
partidelor istorice şi comunişti, 
Mureşul susţinea ferm tradiţia şi 
regalitatea: ,,Un îndemn pentru 
promovarea ideii de Libertate, de 
Dreptate, de Proprietate. […] Aceasta 
va fi gazeta noastră. Un gând bun, 
o acţiune cinstită, o luptă hotărâtă 
pentru Rege, Ţară şi Neam.”4

,,Tribună de luptă românească 
democrată”5, Mureşul pornea la drum 
cu portretul Regelui Mihai pe prima 
pagină, ataşat ,,cu toată căldura de 
destinul politic al Partidului Naţional 
Liberal”6 şi angajat în ,,lupta 
împotriva acelora care nu înţeleg 
sau nu vor să înţeleagă că trebuie 
să părăsească odată cavoul iluziilor 
pierdute, în care s-au complăcut până 
acum şi să păşească neşovăielnic în 
lumea realităţilor, practicând un stil 
de viaţă şi un comportament politic 
cu adevărat sincer şi democratic”.7 
Sunt formulări în spatele cărora se 
poate intui rolul lui Emil Dandea 
în realizarea ziarului, fostul primar 
liberal fiind şi un gazetar cu 
experienţă graţie activităţii editoriale 
desfăşurate în perioada interbelică 
în redacţii precum Glasul Mureşului 
(organul PNL Mureş între 1934-
1940) şi Oraşul (ziarul administraţiei 
târgumureşene fondat în 1923 de 
Emil Dandea). 

Experienţa anterioară a 
semnatarilor se reflectă în structura 
riguroasă a ziarului, construită de la 
început pe editorialele primei pagini 

şi pe rubricile specializate de interior 
(Rubrica Şcoalei, Rubrica Agricolă, 
Rubrica Medicului). O preocupare 
constantă a ziarului este şi sprijinirea 
refugiaţilor care se întorceau la 
Târgu-Mureş fără a-şi putea recupera 
bunurile abandonate în momentul 
plecării.8

Istoricul Ovidiu Drimba, fost 
elev al Liceului ,,Alexandru Papiu 
Ilarian” din Târgu-Mureş, publică 
articole istorice dar şi editoriale de o 
erudiţie şi claritate care le conferă o 
nealterată actualitate: ,,Democraţia 
înseamnă în primul rând libertate. 
Libertatea de conştiinţă a omului 
moral, libertatea de acţiune a 
omului raţional, creează condiţia 
ideală a celei mai înalte demnităţi 
umane. Constrângerile degradează 
demnitatea omului. […] Democraţia 
este un simţ cu care te naşti, iar nu o 
improvizaţie de interes.”9 Rezultatele 
acestui tip de discurs ferm au fost 
mai întâi sabotarea ziarului de către 
abonaţii Poştei10, prin nelivrarea 
publicaţiei către abonaţi, şi în cele 
din urmă suprimarea ei după nici 
două luni de apariţie în care a 
totalizat doar şapte numere. 

1. Marosvölgyi Munkás (Muncito-
rul din Valea Mureşului), Avantgárda 
(Avangarda), Egységesfront (Frontul unic), 
A világ (Lumea), Építöipari Munkás 
(Muncitorul constructor),  Székelyföldi Né-
plap (Gazeta poporului din Secuime) Elöre 
(Înainte), Ifjú Bolsevik (Tânărul bolşevic), 
Székelyföldi Népakarat (Voinţa poporu-
lui din Secuime), A Nép Útja (Drumul 
poporului), Munkás Közlöny (Buletin 
muncitoresc), Új Szó (Cuvânt nou), Cella 
(Celula), Muncitorul forestier. Vezi Titu 
Georgescu, Mircea Ioanid, Presa PCR şi a 
organizaţiilor sale de masă 1921-1944, Ed. 
Ştiinţifică, Buc., 1963.

2. Traian Bosoancă, Personalităţi 
româneşti în închisorile comuniste – Dr. 
Ioan Bozdog, în Jurnalul de Mureş, 18-24 
septembrie 1995, supliment p. 4.

3. Simion Costea, Lupta împotriva 
instaurării comunismului în România. Ca-
zul judeţului Mureş (1944-1947), reflectat 
în rapoartele secrete comuniste (I), în Jur-
nalul de Mureş, anul III, nr. 119, 29 oct. 
– 4 nov. 1999, p. 10.

4. Av. Emanuil Precup, Mureşul, în 
Mureşul, anul I, nr. 1, 1 februarie 1946, 
p. 1.

5. Const. Cialâc, Păşim la drum, în 
Mureşul, anul I, nr. 1, 1 februarie 1946, 
p. 1.

6. Ibidem.
7. Av. Emanuil Precup, art. cit., p. 1.
8. Memoriul refugiaţilor din Târgu-

Mureş, în Mureşul, anul I, nr. 1, 1 feb-
ruarie 1946, p. 3; Dreptate pentru cei 
năpăstuiţi, în nr. 3, 16 februarie 1946.

9. Av. Emanuil Precup, Libertate sau 
autoritate?, în Mureşul, Târgu-Mureş, anul 
I, nr. 4, 22 februarie 1946, p. 1. 

10. Pentru PTT Mureş şi cititori, în 
Mureşul, Târgu-Mureş, anul I, nr. 4, 22 
februarie 1946, p. 4.
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Câteva zeci de persoane au luat 
parte la sfârșitul lunii iunie la întâl-
nirea cu scriitorul Liviu Antonesei 
care a avut loc în sala mare a Cen-
trului Cultural „Mihai Eminescu”. 
Invitat la Târgu-Mureș de revista 
„LitArt” și Universitatea Cultural 
Științifică Târgu-Mureș, scriitorul 
ieșean și-a lansat volumul antologic 
de poezie „Un taur în vitrina de 
piatră” și a împărtășit celor prezenți 
câteva din ideile sale despre prezen-
tul și viitorul învățământului româ-
nesc. 

Despre poezia lui Liviu Anto-
nesei au vorbit criticii Al. Cistele-
can și Dumitru Mircea Buda, iar 
publicul a putut să se familiarizeze 
cu scriitura poetului prin inter-
mediul recitalurilor susținute de 
cunoscuții actori târgumureșeni 
Nicu Mihoc și Dan Rădulescu. 

„În ce priveşte parcursul său lite-
rar, Liviu Antonesei merge invers. 
Există  un fel de istorie, un fel de 
logică a stărilor prin care trece un 
poet. Aceste istorii se depun pe un 
scenariu biografic. Nu eşti disperat 
la 20 de ani şi euforic, zburdalnic 
pe la 60 de ani. În mod normal la 
60 de ani trebuie să te copleşească 
melancolia, nostalgiile. Nu şi la 
Liviu Antonesei a cărui poezie de 
tinereţe este una foarte implicată în 
real, în angoasele realului, în nean-
tificarea pe care o trăiam cu toţii. I 
se mai domoleşte spiritul jucăuş în 
partea finală, în vârsta a treia unde 
poetul descoperă un fel de bucu-
rie a contemplaţiei, una extrem de 
senzualizată”, a subliniat criticul Al. 
Cistelecan care l-a caracterizat pe 
Liviu Antonesei drept „un fel de 
haiduc” care şi-a făcut locul între 
poeţii generației 80.  
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