
În august, Mircea Zaciu ar fi 
împlinit 85 de ani. Publicaţiile 
de cultură nu s-au prea întrecut 
în evocarea figurii şi operei Profe-
sorului clujean care a marcat, prin 
scrisul şi acţiunea lui culturală, 
zeci de destine literare, unele de 
anvergură azi. Pentru a resuscita 
efigia autorului Lăncii lui Ahile, 
am încercat, la „Vatra”, un exer-
ciţiu de rememorare, sub titlul 
Actualitatea lui Mircea Zaciu, 
dosar în care am publicat şi  
câteva pagini de epistolar. Nu 
pot să nu remarc, în acest sens, 
faptul că profesorul şi criticul 
clujean a fost, este, ori va fi în 
continuare eroul mai multor 
volume reunind scrisori trimise 
unor oameni de cultură cu care 
a avut relaţii de prietenie (aş nota 
aici volumul colectiv Întoarcerea 

învinsului, în care se regăseşte un 
set de scrisori, Amiaza cea mare. 
Corespondenţă – epistolarul cu 
Aurel Sasu, Mircea Zaciu, Ion 
Brad, Dialog epistolar, recenta 
O insulă de clujeni-neclujeni la 
Cluj – corespondenţa cu Marian 
Papahagi şi, deocamdată doar 
anunţat, un epistolar  de la înce-
puturile carierei universitare a 
lui Mircea Zaciu, cu Octavian 
Schiau). Iarăşi, nu pot să nu 
remarc, în treacăt, capcanele pe 
care le mai ascund aceste scrisori, 
scrise, unele din ele, la temperaturi 
„înalte”, mărturisind adesea un 
freamăt afectiv greu de camuflat.

O insulă de clujeni-neclujeni la 
Cluj. Corespondenţă Mircea Zaciu-
Marian Papahagi, ediţie îngrijită şi 
note de Lucia Papahagi, prefaţă de 
Ion Vartic (Ed. Muzeul literaturii 
române, 2012) e o carte 

(continuă în pagina 7) 
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Uniunii Scriitorilor

Scriitorii din România şi-au ales 
noua conducere. De fapt, în urma 
unui scrutin complex, scriitorii mem-
bri ai Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia l-au reconfirmat în poziţia de 
preşedinte pe criticul literar Nicolae 
Manolescu. Acesta a primit 705 vo-
turi, în timp ce contracandidatul său 
Dan Mircea Cipariu a obţinut doar 
196 de voturi. Aşa cum a anunţat 
încă din timpul campaniei electo-
rale, domnul Nicolae Manolescu i-a 
păstrat în noua echipă de conducere 
pe Varujan Vosganian şi pe Gabriel 
Chifu, primul în calitate de prim-
vicepreşedinte, iar cel de-al doilea în 
postul de vicepreşedinte. 

Demn de remarcat este faptul că 
şi doi scriitori mureşeni se regăsesc 
în structurile de conducere ale USR 
la nivel naţional. Astfel, preşedintele 
filialei locale Marko Bela face parte 
atât din Consiliul USR, cât şi din 
Comisia Minorităţilor, în timp 
ce vicepreşedintele filialei, criticul 

Iulian Boldea, a fost ales în Comisia 
Socială a USR.

Şi filiala Târgu-Mureş a Uniu-
nii Scriitorilor din România are din 
septembrie o nouă conducere. Ast-
fel, noul preşedinte al filialei este 
scriitorul Marko Bela. Alături de 
acesta, în Comitetul de Conducere 
al filialei Târgu-Mureş a USR au mai 
fost aleşi în calitate de membri scri-
itorii: Iulian Boldea (vicepreşedinte), 
Eugeniu Nistor (secretar), Adrian 
Armand Giurgea şi Fekete Vince, 
acesta din urmă fiind practic lider al 
scriitorilor din Harghita.

Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia este succesoarea Societăţii Scriito-
rilor Români înfiinţată în anul 1908 
şi este o asociaţie profesională de cre-
atori literari, nonguvernamentală şi 
nonprofit, constituită în scopul de a 
apăra interesele de breaslă. 

Cei care vor să acceadă în USR 
trebuie să prezinte în faţa Comis-
iei de Validare câte un exemplar 
din cărţile publicate, în număr de 
cel puţin trei (poezie, proză, teatru, 
inclusiv reprezentat, literatură pen-
tru copii şi tineret, eseu, istorie, 
critică sau teorie literară şi traduc-
eri în şi din limba română). În ca-
zul autorilor deţinători ai premiului 

U.S.R., admiterea se poate face cu o 
singură carte. De asemenea, dosarul 
de candidatură trebuie să conţină 
copii după cel puţin două cronici/
recenzii pentru fiecare volum publi-
cat, apărute în reviste literare presti-
gioase (de preferinţă, revistele editate 
de U.S.R.) şi să fi fost semnate de 
critici literari de valoare recunoscută 
pe plan naţional. Potrivit Statutului, 
Comitetul Director al U.S.R. va vota 
anual lista revistelor ce vor conta în 
evaluarea dosarelor de candidatură şi 
va face publică această listă pe pagina 
web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul 
dramaturgilor, volumele pot fi înlo-
cuite cu piese reprezentate pe scena 
unor teatre. În cazul traducătorilor, 
cronicile pot fi înlocuite cu două 
referate, pentru fiecare volum, so-
licitate unor personalităţi impor-
tante din domeniul traducerilor. De 
asemenea, pentru traducători, vor fi 
decisive editurile unde sunt publicate 
volumele, importanţa autorului tra-
dus şi dificultatea filologică a textelor 
respective. Criteriul pentru volumele 
propuse de candidaţi este să aparţină 
genurilor literare: poezie, proză, 
critică şi istorie literară, literatură 
pentru copii, dramaturgie sau tradu-
ceri literare.
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Activitate sau inactivitate, vorbire 
sau tăcere, orice are valoare de 
mesaj. Asemenea, comportamentele 
influenţează pe altele, iar acestea, la 
rândul lor, nu pot să nu reacţioneze 
la comunicări şi prin însuşi acest 
fapt pot să comunice.”5 Aşadar, 
procesul comunicaţional capătă 
extensie, manifestându-se şi dincolo 
de intenţionalitatea individului 
uman, căci „din punct de vedere al 
noii teorii, comunicarea verbală şi 
intenţională reprezintă doar vârful 
unui aisberg uriaş, care închide într-o 
unitate întregul comportament al 
unui individ integrat organic într-o 
totalitate cuprinzând alte moduri 
de comportament: tonul, postura, 
contextul.”6

Cea de-a doua axiomă apreciază: 
„Comunicarea se desfăşoară la două 
niveluri: intenţional şi relaţional, 
cel de-al doilea oferind indicaţii de 
interpretare a conţinutului celui 
dintâi.”7 Aceasta însemnând că 
orice fel de comunicare am analiza, 
vom sesiza două aspecte: unul 
legat de conţinut, cel de-al doilea 
reprezentându-l relaţionarea propriu-
zisă, acesta din urmă cuprinzându-l 
şi pe primul, fiind, prin aceasta, „o 
metacomunicare.” Dacă aspectul 
informaţional generează unele 
neînţelegeri, ele pot fi uşor aplanate, 
în schimb, cel relaţional determină 
certuri şi conflicte ireconciliabile; 
o altă descoperire a specialiştilor de 
la Palo Alto fiind aceea că „atenţia 
acordată comunicării, distruge 
comunicarea.”8

Axioma a treia stipulează: „Co-
municarea este un proces continuu, 
ce nu poate fi tratat în termeni de 
cauză-efect sau stimul-răspuns”, 
în cadrul căruia se reliefează inter-
acţiunile şi schimburile de mesaje 
între „comunicatori”, ca un şir 
continuu de informaţii, fără însă ca 
acestea să creeze neapărat „un statut 
de dependenţă.”9

În axioma a patra se arată că: 
„Comunicarea îmbracă fie o formă 
digitală, fie una analogică.” De 
această dată termenii utilizaţi sunt 
preluaţi din domeniul ciberneticii, 
„unde un sistem este considerat 
digital atunci când operează cu 
o logică binară de tipul 0 şi 1, şi 
analogic, în cazul utilizării unei logici 
cu o infinitate continuă de valori.” 
Diferenţa dintre cele două categorii 
comunicaţionale este aceea dintre 
logicile formale bivalente şi logicile 
polivalente, comunicarea analogică 
fiind mult mai complexă, cuprinzând 
şi comunicarea nonverbală, ce îşi 
are originile (conform lui Paul 
Watzlawick) „în stadiile arhaice ale 
evoluţiei umane şi are o extensiune 
mult mai generală decât comunicarea 
digitală, verbală, relativ recentă 

Omul trebuie văzut ca fiinţă is-
torică gânditoare şi comunicatoare, 
ca fiinţă implicată continuu în 
complexele procesele comunica-
ţionale din sfera publică, procese 
care, la rândul lor, pe căile atât de 
dinamice ale conexării şi relaţionă-
rii, determină transformări semni-
ficative în ansamblul vieţii sociale. 
Perfecţionate mereu, aceste procese 
au fost studiate şi analizate sub 
aspect paradigmatic, ca „şcoli” di-
recţionare, cu un specific anume, 
fiecare, sau ca teorii şi modele de 
comunicare universal valabile. Nu 
chiar întâmplător reflecţiile cele mai 
profunde asupra acestor procese 
se afirmă în cadrul unor instituţii 
special create pentru studierea lor, 
aşa cu a fost şcoala californiană, 
de la Palo Alto, în cadrul căreia 
modelul axiomatic, în şapte trepte, 
are tendinţa de a impune un sistem 
de comunicare perfect sincronizat 
cu toate aspectele antropologice 
cunoscute, răspunzând atât ten-
dinţelor vieţii bilologice, cât şi celor 
psihologice şi sociologice din sfera  
publică în care habitează insul uman.

Considerat precursor al modelului 
comunicaţional reprezentat de Şcoala 
de la Palo Alto (California, SUA), an-
tropologul, ecologistul şi biologul 
britanic Gregory Bateson (n. 
1904) expune, în lucrarea sa, Spre 
o ecologie a spiritului, o viziune 
„organicistă” asupra comunicării, 
opunând „metaforei maşinii (care ar 
fi adecvată ca metaforă fondatoare 
pentru modelul matematic), meta-
fora organismului, mai adecvată în 
a exprima natura sistemului infor-
maţional-comunicativ.”1 Acesta, în 
1942, după o intensă activitate desfăşurată 
în cadrul spitalului de psihiatrie Veterans 
Administration din Palo Alto (un 
orăşel de lângă San Francisco), făcând 
cercetări complexe de biologie, în 
colaborare cu antropologii Margaret 
Mead şi Leo Fortune, a ajuns la o 
viziune de tip organicist, în cadrul 
căreia procesul de comunicare a fost 
reconsiderat total: el nu se desfăşoară 
linear, conform concepţiilor tradiţio-
naliste-deterministe, ci ca un sistem 
dinamic şi continuu, cuprinzând 
atât totalitatea proceselor mentale, 
cât şi cadrul general al naturii; aşadar 
comunicarea capătă noi dimensiuni, 
prin reprezentarea ei „circulară”, 
în formă de „buclă”, şi prin 
accentuarea importanţei feed-back-
ului, ca manifestare energică a replicii 
receptorului şi nu doar ca impact 
scontat al emiţătorului. Dintr-o dată, 
lumea este văzută ca o vastă reţea de 
interacţiuni, cu mecanisme extrem de 
complexe de reglare a acestor inter-
relaţionări, dominante fiind mereu 
principiile cauzalităţii. Totodată, 
conform concepţiei holiste, Bateson 

declară ireductibilitatea întregului 
la suma componentelor sale şi 
socoteşte comunicarea ca factor 
integrator al lumii (ca „imaterial” 
şi „incognoscibil”), iar procesul 
comunicaţional însuşi „este operă 
şi instrument: opera şi produsul nu 
sunt distincte de ceea ce le dă naş-
tere.”2 Ulterior teoriei lui Bateson, 
în 1981, şi filosoful german Jürgen 
Habermas (reprezentant al ultimei 
generaţii de gânditori ai Şcolii de 
la Frankfurt) se referise la acţiunile 
şi interferenţele comunicaţionale 
nu doar ca la nişte „purtătoare de 
efecte”, ci ca la un ansamblu de 
atitudini şi opinii, de unde rezultă 
necesitatea studierii critice, în plan 
sociologic, a reţelelor de interacţiune 
socială, în toată amploarea lor.

Adoptând această proiecţie 
organicistă a comunicării, Şcoala de 
la Palo Alto o va esenţializa într-o 
cunoscută (acum) teză – totul este 
comunicare! –, înţelegând prin 
aceasta o filosofie generală a relaţiei 
omului cu mediul unde trăieşte, 
deoarece „ştiinţa, arta sau practicile 
cotidiene nu sunt decât sectoare 
conţinute în comunicarea care le 
înglobează”, iar procesul comunicării 
„va reflecta întregul joc al raţiunii şi 
al activităţilor ei.”3

Trei importanţi membrii ai 
Colegiului invizibil al Şcolii de 
la Palo Alto – Paul Watzlawick, 
Janet Beavin, Don Jackson – s-au 
asociat în elaborarea unei lucrări 
fundamentale a domeniului, şi 
anume: O logică a comunicării, în 
care sunt date explicaţiile cuvenite 
şi pe înţelesul tuturor, conform 
cărora fiecare ins uman participă 
activ la procesul comunicaţional, 
se află la originea sau este ţinta 
acestuia. Considerând comunicarea 
ca „fenomen social integrat”, teo-
reticienii amintiţi apreciază că 
acesta are rostul de a construi „o 
punte de legătură între aspectele 
relaţionale şi cele organizaţionale, 
între mecanismele care reglează ra-
porturile interindividuale şi cele 
care reglează raporturile sociale.”4 
Ca spirite pragmatice, ei au elaborat 
şapte principii fundamentale ale 
comunicării, pe care le-au numit 
axiome. 

Prima axiomă a şcolii califor-
niene este cât se poate de concisă 
şi de clară: comunicarea este inevi-
tabilă, prin care sunt integrate, 
practic, sferei comunicaţionale 
atât acţiunile intenţionate, cât şi 
cele neintenţionate: „Dacă vom 
admite că, într-o interacţiune, 
orice comportament are valoarea 
unui mesaj, cu alte cuvinte, că este 
o comunicare, urmează de aici că 
nu se poate să nu se comunice, 
indiferent dacă se vrea sau nu. 

şi mult mai abstractă, capabilă să 
reprezinte nu numai sensuri, ci şi 
logica limbajului.”10 Cercetătorii 
au constatat că doar în procesul de 
comunicare umană se realizează cele 
două tipologii, fiinţa omenească 
fiind „singurul gen de organism 
capabil să utilizeze cele două moduri 
de comunicare”, care „nu există pa-
ralel sau complementar: ele pot să 
coexiste şi să se completeze în orice 
mesaj. După toate probabilităţile, 
conţinutul (informaţia) se transmite 
digital şi relaţia analogic. (s.n.)”11

Cea de-a cincia axiomă a comu-
nicării a rămas „încremenită” 
în formularea: „Orice proces de 
comunicare este simetric sau 
complementar, dacă el se înte-
meiază, respectiv, pe egalitate sau 
diferenţă.”12 La acest rezultat s-a 
ajuns în baza studiilor şi cercetărilor 
de antropologie şi psihologie ale 
lui Batenson, apreciindu-se că în 
procesul comunicaţional, uneori, 
partenerii îşi manifestă preferinţa 
pentru un „comportament în 
oglindă (întemeiat pe egalitate) şi 
sisteme complementare, centrate 
pe diferenţă (de exemplu doctor-
pacient, profesor-student).”13

A şasea axiomă conţine un enunţ 
extrem de concis: „Comunicarea este 
ireversibilă.”14 Aceasta însemnând 
că odată ce s-a emis şi s-a receptat 
un mesaj, nu se mai poate reveni la 
punctul iniţial, efectul producându-
se deja, fără putinţă de negare sau 
anulare, fără a sfida raţiunea şi logica 
realităţii lucrurilor.

În sfârşit, în cea de-a şaptea 
axiomă se afirmă: „Comunicarea 
presupune procese de ajustare şi 
acomodare.” Acestea, întrucât în 
multe situaţii „semnificantul sonor” 
al emiţătorului nu este înţeles potrivit 
semnificaţiei de intenţionalitate a 
acestuia, deoarece receptorul percepe 
cu oarecare „diferenţă” înţelesul 
mesajului „numai în măsura în care 
îl posedă deja.”15

La sfârşitul investigaţiilor lor 
ştiinţifice, cercetătorii modelului 
comunicaţional californian au 
făcut câteva observaţii, mai mult 
sau mai puţin pertinente, din care 
spicuim: „axiomele propuse sunt 
prima încercare de a da o formă 
logică sistematică unui proces 
extrem de complex şi de aceea 
nu trebuie înţelese decât ca studii 
preliminare...”; „aceste axiome 
sunt foarte eterogene, deoarece ele 
sunt extrase din observarea unor 
fenomene sau generi de comunicare 
diferite, sau din observarea feno-
menelor de comunicare în registre 
diferite...”16  

Oricum, importanţa teoriei, 
în ansamblul ei, nici nu mai poate 
fi pusă astăzi la îndoială: ea rezidă, 

în primul rând, din aprecierea proce-
sului comunicaţional ca fiind „o 
activitate colectivă, condusă de reguli 
învăţate inconştient” şi, apoi, din 
sublinierea repetată a adoptării unei 
„gramatici a comunicării”, ca structură 
paradigmatică a noului model, zis şi 
„orchestral”, unde – să ne reamintim! 
–, între alte aspecte interesante, 
conţinutul comunicării este asociat 
nivelului informaţional, iar acesta este 
înglobat, în integralitatea lui, nivelului 
relaţional. Avem un model de comuni-
care alcătuit extrem de ingenios, 
construit pe o gândire axiomatică „cu 
miez”, care, în ciuda criticilor ce i-au 
fost aduse, şi-a întemeiat conceptele 
pe logică şi pe diverse experimentări, 
sesizând cu fineţe nevoia permanentă 
de comunicare a fiinţei umane şi 
presupunând desfăşurarea acesteia 
în acord cu raţionalitatea sistemului 
în care se produc atât interacţiunile 
comunicaţionale, cât şi cele relaţionale.
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La puţin timp după ce şi-a lansat la Deva primul volum de 
proză scurtă (aprilie 2013), pe coperta căruia a aşezat un titlu 
metaforic - „Oraşul scufundat“ - talentatul şi meticulosul scriitor 
Ioan Barb revine la dragostea lui dintâi, dăruind cititorilor un nou 
volum de versuri. Este vorba despre volumul intitulat „meditând 
închis în ochiul ciclopului“, tipărit sub auspiciile Editurii Brumar 
din Timişoara.  Debutul său editorial s-a produs în anul 1998, 
când i-a apărut volumul de versuri „Tăcerea ca o flacără“, după 
care au urmat alte două volume de poezii, „Picătura de infinit“ 
(2010) şi „Sub via fiinţei plâng strugurii“ (2011). De reţinut că 
toate cărţile semnate de Ioan Barb au fost bine primite de critica 
literară, care nu totdeauna este prea generoasă, mai ales cu poeţii.

Fără pretenţia de a fi critic literar, încerc în cele ce urmează 
să fac o scurtă radiografie a volumului care încă mai miroase a 
cerneală tipografică, cu intenţia de a-mi face publică părerea, aşa, 
ca de la poet la poet. Am impresia că Ioan Barb scrie mult, dar 
publică destul de rar câte o carte. Nu se grăbeşte deloc şi cred 
că bine face. Pentru el, fiecare volum e ca o sărbătoare, sau alt-
fel spus e ca o duminică ce vine după alte şase zile obişnuite 
de trudă. Cu fiecare nou grupaj de versuri poetul încearcă să-şi 
creioneze un univers care să-l reprezinte. Şi reuşeşte foarte bine 

de fiecare dată. Metaforic vorbind, pot spune că semnatarul volu-
mului „meditând închis în ochiul ciclopului“ pare un vulcan ce 
„clocoteşte“ mereu în „adâncurile“ sale, pentru ca, din când în 
când, să erupă suprinzător, reuşind să impresioneze iubitorii de 
poezie. „...o prăbuşire de ţărm în adâncul oceanului/după cu-
tremur stârnind întunericul/ ca ultima îmbrăţişare a femeii tale/ 
răsuflarea ei în chip de flacără/stinsă pe buzele arse de viaţă după/
înec...“ (meditând închis în ochiul ciclopului - pag.10).Sincer cu 
sine însuşi, dar şi cu cititorii săi, Ioan Barb recunoaşte la un mo-
ment dat că „viaţa-i ca o picătură de ceară“, sau că „viaţa este doar 
un steag cu stema decupată“,  pentru ca mai apoi să ne convingă 
că „viaţa nu e doar un descântec“. 

Parafrazând ultimul dintre cele trei titluri de poezii, aş afirma 
că pentru autorul acestui minunat volum viaţa nu e decât un cân-
tec. Un cântec frumos, un cântec continuu: „uneori aleargă după 
mine pe drum/prin răcoarea pădurii/dorul cireşelor coapte/ca un 
câine de rasă al cărui stăpân/ a plecat în călătorie...“, aşa cum ni 
se destăinuie poetul într-o altă poezie intitulată „când viaţa nu-i 
decât un mort îngropat în prezent” - pag.14. O bună parte din-
tre poeziile înmănuncheate în acest volum pot fi socotite de dra-
goste, el însuşi, poetul, fiind un îndrăgostit incurabil: „trupul ei e 

tot mai limpede/apa prin care te uiţi în trecut//prin pletele ei de 
umbră topită/curgând înapoi spre ziua facerii/mă văd şi pe mine/
atingându-i sânii înmuguriţi/cu buzele umede de sânge/trăiesc 
iar primul păcat“ (acvatică-pag.39).  Aş mai putea cita o strofă 
din poezia intitulată „filtru pentru nopţile interioare“ - pag.43, 
remarcabilă, care se înscrie în aceeaşi notă: „vino în seara asta cu 
mine/în poiana unde sufletele n-au ferestre/vom adormi ca două 
geamuri între rame/până când remuşcarea/îşi va strivi aripile de 
marginile noastre...“ Chiar dacă îşi administrează singur „insulină 
pentru iubirile vechi“, chiar dacă uneori este nevoit să-şi asigure 
un „filtru pentru nopţile interioare“, ori să asiste vrând nevrând la 
un „viol sentimental“, Ioan barb încearcă şi reuşeşte să ne convingă 
că versurile sale de dragoste nu sunt nici pe departe exhaustive. 

Pentru el dragostea nu este decât „fereastră în anotimp“ sau 
„fereastră spre celălalt“, motiv de meditaţie şi de ardere sublimă. 
Aş putea cita nenumărate versuri, din acest minunat volum, care 
susţin metamorfoza incantaţiei sale şi a zbuciumului său interior, 
romantic şi perpetuu. Mă opresc însă aici cu speranţa că am reuşit 
să trezesc interesul iubitorilor de poezie, şi nu numai, pentru a 
lectura, în linişte şi tihnă acest volum, menit să ne umple sufletele 
ca o sărbătoare.

Pentru poetul Ioan Barb „viaţa nu e doar un descântec“          de Ioan VASIU
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Rudy MOCA
Onoare prostului

În lumea asta cu de toate
Unde se-nvață contra cost
Păcat că nici o facultate
Nu dă şi… “Diploma de PROST”!

Avem impozite cu carul
Dar, înotăm în sărăcie
Şi ce buget ar avea Statul
Dintr-un impozit pe… Prostie

Ei sunt ca iarba, cu duiumul
Să nu-i jigneşti… să nu-i împroşti
O, Doamne, de ar creşte grâul
Cum cresc recoltele cu… Proşti

Şi-n lumea asta răsturnată
Unde cei strâmbi sunt “cei drepți”
Savanții noştri mor de foame
Şi… numai Proştii sunt… “deştepți”

De-ar fi să-i luăm pe toți la rând
Şi actualii… dar şi foştii…
Cei mai “deştepți” de pe pământ
Au fost întotdeauna… Proştii

Nu te ruga la ursitoare
Să-ți facă-n viața ta vreun rost
Mai bine urlă-n gura mare:
“Iubite Doamne… fă-mă Prost”!

De ce să tragi ca la galeră
Să-nveți atâta  fără rost
De vrei să-ți faci o “carieră”
Ajunge numai să fii… Prost!

Magda HAN
Șoapte
 
Mă bântuie vântul de toamnă 
cu şoapte...
în şoapte-mi vorbeşte
despre gutui şi despre merele coapte,
despre arome de busuioace,
îmi joacă prin păr o horă nebună
şi-mi pune la gât mărgele de brumă...
îmi suflă-n urechi simfonii 
şi mintea mi-o-ncurcă în reverii,
îmi desenează pe față culori
şi ochii tăcuți mi-i pierde prin nori,
mă zboară în stoluri de păsări grăbite
şi mă coboară-n păduri ruginite,
cu-n tremur uşor mă învăluie-n noapte...
mă bântuie vântul de toamnă,
cu şoapte...

Reflexii

Astăzi am tot căutat ceva. Cu insistență. Printre 
amintiri... Hmmm... interesant... ar fi trebuit să fie 
acolo, clar! Ştiu sigur că nu l-am aruncat. Sau poate 
o fi în cutiile acelea inscripționate cu un cap de mort 
şi un X mare de acces interzis trântit peste el? Ei 
bine, în cutiile acelea nu am de gând să caut. Poate 
să stea mult şi bine acolo, nu-mi pasă! De fapt chiar 
cred că o să le arunc. Cutiile. Direct la groapa de 
gunoi. Deşeuri lipsite de valoare. O inutilă povară, 
cărată fără rost atâția ani! În inimă.
Apoi o să-mi prind aripi. De vultur bătrân care ştie 
deja cum stă treaba cu zborul. Şi o să vă privesc de 
sus. Din câte-mi amintesc nu am mai făcut asta 
niciodată. 
Mais, voila! 
Acum se poate. Am învățat de la cei mai buni. De la 
voi. Cei care vă numiți prieteni. V-ați angajat cumva 
cu ora, dispuşi să faceți figurație şi mi-ați depăşit 
toate aşteptările. Fără nici o excepție.
Acum sunt liberă. Liberă de amintiri. Le-am sigilat 
în cutiile acele inscripțonate de care vă spuneam. Şi 
de atunci îmi tot caut sufletul. Prin groapa de gunoi!

Oaza romaşcană
(pamflet)

Pe străzile de lângă parc
Mă plimb ades
Să scap de stres...
Admir aici, o altă lume
În vile bune
Totu-i curat, nu vezi gunoi
Până şi câinii sunt de soi
Nici crâşme nu-s, nici magazine
E linişte şi-i tare bine!
 
Pe străzile de lângă parc
La început, a fost o zonă
Mai mult, cazonă
Cu plutonieri, cu colonei
Tot oameni grei...
Apoi şi doctori, avocaţi
De soartă, privilegiaţi
(Iar mai târziu, s-a menţinut
Sistemul de la început...)
 
Pe străzile de lângă parc
Nu-s blocuri mari
Nici câini comunitari,
Asociaţii de proprietari,
Administratori, preşedinţi,

(Numai locuitori cuminţi)
....................................
În urbea asta zbuciumată
Avem o oază minunată
Ce trebuie-aşa, păstrată
Şi... neschimbată!

Iubire târzie
(pamflet)

Rămân îndrăgostitul tău etern!
Când îţi sărut, în rai urc-din infern
Obrazul, văduvit de fond de ten
Ca floarea jefuită de polen...
Iubito, de ne-om da o sărutare,
Ne vom ciocni lucrările dentare
Cum clinchet, dă la o aniversare,
Cristalul preţioaselor pahare...
Sunt nins de ani, nu îmi va fi uşor
Dar, iartă-mă iubito, te implor:
Nu pune baterii la vibrator
(Mai vreau să facem-demodat amor)
Iubirea e iubire, chiar târzie
Şi o repet iubitei, ca să ştie
Dar, aste rânduri, nu! voi fi discret
Nicicând nu le-o citi-e un secret...

Pamflete de Mihai HORGA

Viorel BUCUR
rotund

eu ştiu
că cineva mă alintă
cu mănuşi fără degete mă-nchin
şlefuit
spre miazăzi
spre miazănoapte
ca o şopârlă răsucită în iarbă

şi nu mă las să alunec
mă rotunjesc cu buzele
cu limba
suplu şi senzual
cum rotunjeşti nodul de aţă când te 
coşi 
de fereastra
dincolo de care ninge

într-atât de simplu
îmi dorm duminica

fuga din viscol

scot capul în noaptea străină
ca şi când
mi-aş înmuia degetul în cafeaua altuia

mă cauţi
să-mi arăţi că exist
altfel la ce fuga din viscol?

uneori
dorm cai răsturnaţi
peste coamele nude

când
de mult
ploaia-şi rostogoleşte stropii
peste umerii fetelor
ce rotund ţi se udă tricoul

tablou în nemişcare

în camera mea
femeia care ţine un mac între degete
are un surâs purpuriu

curge roşul ca râul

dacă ar putea adormi păsările arcuite 
în păr
mi-ar inunda perna doar vorbe-ntre-
vise

şi cercuri de apă

dar bate un vânt
şi pieptul îi murmură un cântec rotund

din muguri el cântă

ce mică e lumea va spune cândva
privind malul înalt

dintre vopsele zidită

de-ar fi toamnă

părul tău e pasăre
zboară vântului
ca o aripă despletită în vinerea mare

foşneşte în cuiburi 
rotundul tău 
la fel de dulce putrezeşte mărul

nestatornic
căuşul palmei 

pieptănate între degete
ploi
se duc cu zgomot de copite

atât de setoase  
se topesc picioare de lut 
peste focul neumezit vreodată

rotundul de sânge

nenumăratele tale uşi
se închid
una după alta
scrâşnesc cheile 
se răsucesc 
neunse
scâncind
se rupe-n broască
paspartuul
cu care te risipeam în mâini
în orice vânt
în orice vară

şi nu mi-e târziu
şi nu mi-e bine
de parcă-s simţi
monumental
cum m-apasă în toate furtunele trupu-
lui
rotundul de sânge

murind

ce frumos
să ţii mâna streaşină la ochi
până priveşti luna 
prin mâneca găurită de grindină

si-apoi să fierbi
măcar cum se tulbură vinul
când ţâşnesc primăvara spre ziuă
florile viţei 

draga mea
trandafirii-i înfloreşti doar mângâind 
mugurii nimfelor
de-abia apoi poţi alunga
murind
vântul 
respirând încă

nu ştiu dacă mi-e dor
sau mi-e teamă
te ţin între palmele strânse 
de parcă
aş vrea să te ascund între două pagini 
necitite de carte

***

spectaculoase
florile noaptea
când beau oxigen
şi plâng
sub formă de inimă

în locul inimii

sub geana stângă
sub geana dreaptă
două căuşe
adunând picăturile moarte
de-aceeaşi parte
de-aceeaşi parte
să fie singure cărările nopţii?
pe cer? pe pământ?
şi de ce nu se-mpletesc
asemeni braţelor albe înlănţuite în 
peşteri?
şi de când pumnale rotunde
lovind inima locului
rămân ca o plată târzie
în locul inimii 
în locul inimii?
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Poveştile lui Buna 

Anica (VIII)

- Bunăăăăă! Hai afară că strigă nuş’ce dobaşu’ peste sat!
- Viu amu! Da’ ce zâce nătântocu’ ala de George? Ia faceţ o 

ţâră de linişte s-aud şi io ce zâce!
De sus de pe dealul Podireiului George, dobaşul satului, bate 

cât poate de tare în doba lui cârpită şi cu sunet mai degrabă dogit 
decât puternic, ia un pic de pauză şi pe urmă începe să strige cu 
glasul lui răguşit de prea mult tăbac, dar destul de sonor încă:

- Tăt omu’ să-nţăleaaaagăăăă... mââââne saaaaaarăăă... la 
Căminu’ Coltoraaaaaal... să face Adunare Generaaaalăăă... a lu’ 
tăţi colectiviştiiii... di la ora cinci dup-amiazăăăă...

- Apăi ducă-să cine-o vre că io sigur nu m-oi duce, bombănea 
Buna Anica mai mult pentru ea.

- Da, de ce Bună?
- Apăi măi copii... Când eram tânără abia apucam să mă 

duc, era la-nceput şi cu colectivu’ ăsta, munceam cu spor da şi 
câştigam o grămadă de bucate... Da’ s-o-nrăit pe urmă ş-ăştia 
de la colectiv da’ şi statu’ şi dac-ar putea ar lua şi pielea de pe 
noi... Mai rău decât pe vremea chiaburilor. De-aia nu mă duc... 
Altă făină să măcina la moară atunci la-nceput mă copii. Ş-apăi 
dacă tăt m-am apucat, ia v-oi spune aşa, în doua-tri vorbe ce şi 
cum. Tica şi mama erau mijlocaşi, adică de bine de rău aveau o 
ţâră de pământ. Da’ erau unii săraci care n-aveau numa’ casa şi 
ograda de pe lânga casă. No... ăia s-o bucurat ăl mai tare că s-o 
făcut colectivu’. Nu-i vorbă că s-o bucurat şi ai mei că să lucra 
cu spor şi să câştiga bine. Lucram cu echipa, la căpălit, la plivit, 
la săcerat, la cules... La tăte... Şi era fain, da’ poate şi pintru că 
eram tânără era mai fain... O-nceput dup-aia s-aducă tractoare cu 
pluguri şi cu maşâni de sămănat şi cu combaine de treierat. Ţâu 
minte când or adus primile tri tractoare. Erau mari şi făceau larmă 
multă. Ş-apăi voi aţ cunoscut-o pe Maria lu’ Beca, pe Becoaie, 
cum îi zâcea lumea. Ş-apăi Becoaie era colectivistă de frunte şi 
membră de partid... La tăte şedinţile să-nscriea la cuvânt, ş-apăi 
nu mai da Domnu Dumnezău să mai gate. Şi când or adus alea 
tri tractoare, Becoaie cica s-o bucurat tare ş-o strâgat: “Niiiii... c-o 
vinit tractoarele mâncale-ar mama roatele!” Ş-apăi Petrea Oltea-
nului, cum era el ciufelnic şi rău de gură i-o şi zâs: “Apăi îi ave ce 
molfăi le ele lele Marie ca-s cu roţi de hier.” Ş-aşa şi era. Nu erau 
cu roţi de cauciuc ca amu...

- Da’ ce-i aia “ciufelnic” Bună?
- Ciufelnic îi şăncălos, puiu’ bunii, răspundea Buna Anica 

zâmbind şăgalnic pentru că ştia că ne-a băgat şi mai mult în 
ceaţă. No... bine, hai că nu te lăs io cu capu-n straiţă... Batjocoros 
însamnă, spunea Buna şi o vedeam cum râde cu ochii ei albştrii 
ca cerul toamna.

- No... Şi aşa cu Maria lu’ Beca, cu Becoaie adică. Amu, n-aş 
vrea să vorovesc cu păcat că să poate ca omu’ să fie sărac nu numa 
pintru că-i puturos. Că poate să fie sărac şi pintru că-i greu să te 
smulgi din sărăcie când n-ai nimic cu ce să-ncepi să te smulgi. Şi 
dacă o făcut ceva bine comuniştii, apăi asta o făcut că o ajuturat 
pe ăi săraci să poată să-nceapă o viaţă mai bună. Da’ unii, ăia 
puturoşii, tăt săraci o rămas si dup’aia pintru că, aşa să ştiţi voi 
dragii bunii, din coadă de câne nu poţi face sâtă de mătasă. No păi 
aşa o fost şi cu Becoaie... N-o avut nici o palmă de pământ inainte 
de colectiv şi săracă şi fără o găină sau un purcel prin ogradă o 
prins-o bătrâneţea... Că numa gura era de ea pi la şedinţâle alea de 
partid. Când nu le-o mai trebuit la ştabii ăi mari di la partid tot 
feliu’ de lăudători şi de clănţăi, nici pe Becoaie n-o mai băgat-o 
nime în samă. Da’ multă vreme dup’aia Becoaie săraca, pintru 
că-şi amintea că-ntr-o vreme o lăsat-o şi pe ea cineva să-şi spună 
părerea, avea obiceiu să să jăluiască: “Când o murit Tovarăşu Sta-
lin am plâns... D’apăi când o murit Tovarăşu Petru Groza, o fost 
să mor nu alta!”

Ne-o aminteam pe lelea Maria lu’ Beca, pe Becoaie adică... 
Avea o căsuţă mică, acoperită cu catran şi năpădită de bălării î-
nalte. Pe Becoaie o vedeam des dimineaţa când duceam vacile 
la ciurdă stând pe un scăunel în faţa casei. Avea un cucui mare 
pe frunte, cam cât un ou de găină şi noi credeam că de-aia îi 
spune lumea Becoaie pentru ca acel cucui semăna oarecum cu un 
bec. Dar de fapt porecla asta era după răposatul bărbatu-so la care 
lumea-i spunea Beca, nimeni nu mai ştie de ce.

De undeva, de pe alt deal de mai departe, s-aude duduitul 
spart al tobei urmat de acelaş anunţ învăţat pe din afară şi strigat 
de George-dobaşul cu glasul lui răguşit de prea mult tăbac.

- Are o ţâră de treabă şi George ăsta astăzi, fi-le-ar şădinţa de 
râs, spune Buna Anica aşa mai mult pentru ea, zâmbind oarecum 
amar. Nimic nu mai îi cum era odată...Nimic... Chiar nimic!

Nelu MĂRGINEAN:

Băiatul alerga de-o vreme, cu povara luminii în ceafă. 
Pornise lent, pe panta domoală, şi alerga acum vârtos 
ţinându-şi braţele întinse lateral - închipuite aripi, şi des-
picând văzduhul spre înalt, cu bărbia înfiptă-n eterul pătruns 
de miresmele şi izul unor ierburi miraculoase...

Cârlanii păşteau, muţi ca-ntotdeauna, pe-o parcelă 
alăturată, presărată cu pâlcuri de bozi şi mărginită, spre 
culme, de porumbari ce se forţează la vremea asta să tăinuiască 
cuiburi (ştiute!) de presuri...

“Pasc orizontul”, observase băiatul înainte de a-şi da 
drumul, privindu-i de jos în sus, pe linia dintre verdele şters 
de zile secetoase şi albastrul aprins de ultimele raze, piezişe, 
ale asfinţitului...

S-ar fi jucat, înainte de asfinţit îl apuca, de obicei, aleanul, 
un dor de joacă fără astâmpăr, dar mereu trebuia să-şi con-
sume singur acest imbold, aproape straniu la vârsta lui...

Ziua îl chinuia cumplit căldura, se zbătea neputincios, 
însetat şi toropit, între cele două cocoaşe ale pământului. 
Privea, de la umbra amăgitoare a unui păducel sfrijit, cum 
vibra aerul, mereu în acelaşi fel, deasupra ţelinii încinse de 
vipie. Uneori simţea, în astfel de împrejurări, cum urcă, ne-
ostoite, din straturi abia aşezate în sinea lui, icoane şi imagini 
ale unei existenţe potrivită, odinioară, din cioburi de poveste. 
Şi-i era oarecum ciudă, hâşâia acele imagini ca pe-un stol de 
grauri lacomi ce ar atenta la bunurile lui reale, pământeşti; 
aştepta apoi, în linişte, ploaia, furtuna chiar, zgomotoasă, 
însoţită de spaimă şi daune. Care furtună se-ncăpăţâna să 
vină, şi-atunci, simţind că năduşeala îi dă târcoale din ce în ce 
mai insistent încerca s-o domolească meşterind din briceag. 
Şi reuşea s-o domolească: dogoarea se prelingea parcă pe 
lângă el, n-o mai simţea atât de avan...

Cioplea, din lemn de lozie, ori de plop, uscat şi moale, 
care-ngăduie sub tăiş, păsări gata de zbor. Cu penajul aripilor 
răsfirat şi cozile răcănate vreau să zic, dar sortite să sfârşească 
mereu cu ciocul în tărână.

Meşteşugul (secretul meşteşugului mai degrabă!) şi-l 
însuşise de la unul de sama lui: despica, cu migală, în fâşii 
subţiri, partea opusă ciocului, a bucăţii de lemn înainte 
prelucrat, distanţa apoi fâşiile astfel obţinute, şi le-mpletea, 
după o tehnică de-acum bine stăpânită, şi coada “răcănată” 
era gata, putea trece cu aceleaşi intenţii şi abilităţi, la aripi. 
Dup-aceea “îmbuca”, în cruce, cele două piese...

Furtuna, cu învârtejeli de scaieţi şi bracuri de paie şi colb, 
furtuna aşteptată, cu tunete şi trăznete, cu şuvoaie tulburi de-
spletite pe coaste şi povârnişuri, cu nouri sprijiniţi pe frunţi 
îmbrobonate, furtuna veritabilă deci, nu venea niciodată la 
voia lui, şi rămânea întotdeauna cu sufletul deschis, cu pri-
virea proţăpită în albastrul monoton, prea spălăcit şi prea 
strălucitor, al bolţii; şi el, băiatul, se-mpovăra ducând acasă, 
seară de seară, păsări, încremenite parcă în clipa de dinaintea 
desprinderii de humă, rod al strădaniilor lui de peste zi. Pen-
tru că zburătoarele-alea ţepene începuseră să-l incomodeze, 
se-adunau cu zecile, pretutindeni: în casă, în pod, în magazii. 
De renunţat la vreuna îi era iar imposibil, toate se rânduiau, 
fără excepţie, sub acelaşi semn: al compătimirii (al milei chi-
ar, amestecată cu revoltă!) pentru neîmplinire. Ori, touna, 
pentru tristul lui meşteşug, ori pentru încăpăţânarea de care 
nu se putea lecui. O stare sentimentală în fine, care-i punea şi 
ea la-ncercare imaginaţia ori de câte ori privirea i se-mpiedica 

în avalanşa acelor vietăţi fără viaţă, care-l copleşeau...
Noroc cu noaptea, ea anula gândurile şi imaginile de 

prisos, încât ziua ce urma începea mereu la fel cu preceden-
ta, mintea şi retina şi le simţea din nou limpezi, gata de noi 
aventuri. Doar cumplita usturime a tăieturilor de rouă de sub 
degetele picioarelor goale, când se grăbea în urma cârlanilor 
pe drumul bolovănos dintre Pământuri, doar ea rămânea 
aceeaşi, de la o zi la alta. Şi, desigur, pasiunea care-l mistuia...

În dimineaţa asta îndrăgostitul de zbor care simţea 
băiatul că este, a auzit, din turnul ce albea peste livezi, dangăt 
în răstimpuri, mai încet şi mai tare, vestind cu siguranţă 
trecerea cuiva dincolo. A simţit atunci în nări, mai puter-
nic, izul humei lor, din cătun. Şi i-a fulgerat prin minte 
să-ncerce, într-o joacă, gustul sfârşitului a tot şi a toate. S-a 
lungit pe spate în iarba-nrourată, şi-a trimis ochii sus de tot, 
în slavă, la o-ntâlnire posibilă cu aştrii (care-l abandonaseră 
de-atâtea ori în pragul unor întrebări fără răspuns pentru 
mintea lui încă verde) la o-ntâlnire deci, cu aştrii, rătăcitori 
prin hăul de peste Râu. A-ncercat, dup-aceea, să-şi întrerupă 
respiraţia apăsând, în acelaşi timp, cu palma, racla inimii; o 
simţea, inima, zbătându-se ca o pasăre captivă, din ce în ce 
mai potolită însă. “Dar e îngrozitor!”, constată, cutremurat, 
în clipa următoare, şi sări ca acţionat de-un resort nevăzut. 
Prinse a sări, ştrengăreşte, când pe-un picior când pe celălalt, 
şi chiuf, la urmă, să spargă zările...

Soarele se rostogolea acum, imprudent, spre strămurările 
brazilor de pe culme. În dezlânarea gândului din zori, legănat 
o zi întreagă printre zburătoare ţepene, băiatul porni lin 
pe pantă, lărgi apoi, în trepte, compasul paşilor iuţindu-i 
totodată, încât osteni repede. Nu se lăsă păgubaş, totuşi. 
După o întrerupere a cursei, cât săşi tragă răsuflarea, încer-
carea următoarei se părucă are toate şansele să-l propulseze 
în preajma izbânzii. Deziluzia nu întârzie însă nici ea. Cu 
aceeaşi grabă cu care i se-nşurubaseîn creier autoamăgirea, îi 
dădea târcoale din nou, moleşitoare ca leşia din scaldă, starea 
pe care-o probase atât de des: de compătimire, de milă chiar, 
pentru orice şi oricine nu se poate desprinde de ţarină...

Cârlanii pe care-i avea în pază păşteau, lacomi şi muţi, 
din când în când i se părea că aude chiar gârgâitul întrerupt 
al îngurgitării bolurilor de iarbă grasă, ocrotită de vegetaţia 
înaltă, de pe parcela rezervată ospăţului de dinaintea 
asfinţitului - vreme de joc şi vis. Băiatul alerga acum cu 
soarele-n ceafă, cu braţele întinse lateral, lopătând abureala 
serii cu palme nededate încă trudei. Şi din nou i se năzări, 
de data asta parcă ceva mai aproape de real, că se desprinde 
încet-încet de pajişte (ca în acele vise ale lui în care elanul 
iniţial, de pe vârfurile degetelor, se prelungea printr-o curbă 
deşirată în imponderabil, iar la capătul traiectoriei ăleia, in-
credibil de lungi, urma alt salt, şi mai de durată). Şi-atunci, 
pentru a se încredinţa că într-adevăr pluteşte, îşi îndreptă 
privirea în jos, măturând acele firelor de iarbă, şi luă seama 
că printre ele se prefira, vătuit, o umbră în formă de cruce, 
propria-i umbră, care plutea într-adevăr...

Ameţit de învălmăşeala, de pe retină şi din suflet, a 
imaginilor, simţi deodată că, prăbuşit, se contopeşte cu 
acea umbră-cruce, pe fâneaţa presărată cu pâlcuri de bozi, 
mărginită, spre culme, de porumbari ce se forţează parcă să 
tăinuiască cuiburi (ştiute!), de presuri...

De-a înălţarea şi afundarea
de Ion-Ilie MILEŞAN

Strada Gheorghe Doja, nr. 300
Tîrgu Mureş, 540237

judeţul Mureş, ROMÂNIAwww.reea.net

Primim la redacţie:

Însemnele materiei - poeme
de Dumitru GĂLEŞANU

Apărut la editura Tracus Arte din Bucureşti, volumul de poeme (bilingv, 
româno-italian) al lui Dumitru Găleşanu se bucură de un aspect grafic deose-
bit, dar şi de două generoase prezentări care fac mai uşoară incursiunea într-o 
lume a poeziei filosofice. Spre exemplificare şi pentru a vă trezi curiozitatea, spi-
cuim puţin din postfaţa lui Octavian Soviany intitulată “Eul şi Zeul”, din care 
înţelegem că “... în volumul Însemnele materiei Dumitru Găleşanu valorifică 
anumite noţiuni ale fizicii cuantice/ subcuantice cum ar fi bossonul sau câmpul 
lui Higgs, ecuaţia lui Scrhödinger, principiul incertitudinii al lui Heisenberg, 
privite şi interpretate însă în permanenţă dintr-o perspectivă metafizică ce îşi 
propune să le certifice semnificaţiile spirituale. Căci, în viziunea autorului, obi-
ectele şi procesele lumii materiale sunt înzestrate cu sens, ele reprezintă însemne 
ce fac inteligibile principiile metafizice pe care se întemeiază macro şi microcos-
mosul, constituindu-se în glifele unui alfabet al materiei, în timp ce personajul 
liric împrumută glasul Ideii hegeliene în devenirea ei dialectică...”.



Am fost la un pas să nu putem realiza acţiunea programată în luna august, dar totuşi 
am reuşit în final mulţumită sprijinului inimoşilor susţinători să ţinem mult aşteptata 
tabără „RAKU 2”. Şi de data aceasta locul desfăşurării a fost Deda-Bistra, în curtea care 
are două cabane gemene, locul de cazare, la baza dealului, unde mai există domeniul, casa 
şi atelierul sculptorului I. Vlasiu. Timp frumos de vară, chef de lucru la care au participat 
7 artişti din care 6 ceramişti şi un sculptor după cum urmează: Nicolae Ardelean şi Mari-
ana Cara Olteanu din Sighişoara, Emilia Chirilă şi Forro Agnes din Cluj, Mana Bucur, 
Csorvasi Szabo Laszlo Attila şi Gheorghe Mureşan din Tg. Mureş. Dacă anul trecut am 
demarat cu destulă timiditate arderile raku, de data aceasta ele s-au desfăşurat cu mai 
multă îndrăzneală şi cu rezultate mai diverse. Două tipuri de ardere raku am operat, 
anume arderea cu glazuri tip raku şi naked raku două experimente totodată interesante, 
fascinante şi surprinzătoare. Puteţi admira câteva fotografii în care exemplific lucrările mai 
reprezentative.

 Încurajaţi de rezultatele acestei tabere, adevărat laborator experiment, cum ne place 
să-l denumim, le vom continua şi în viitor promiţând că vă vom ţine la curent.
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TABĂRA DE CERAMICĂ „LABORATOR 
EXPERIMENT RAKU 2” LA DEDA-BISTRA

de Mana BUCUR

Galeria de artă din Târgu-
Mureş a găzduit timp de o lună o 
importantă expoziţie de tapiserie a 
Asociaţiei Textilistelor din Ungaria 
(MKA) din care fac parte şi două 
artiste mureşene. 

Curatoarea expoziţiei Balogh 
Edit este şi preşedinta asociaţiei, ea 
însăşi o cunoscută textilistă.

La această acţiune culturală 
au participat 34 de artiste printre 
care şi două târgumureşence: Nagy 
Dalma şi Kozma Rozália. 

Această asociaţie funcţionează 
din anul 1996 la Budapesta ale 
cărei membre sunt continuatoarele 
unei tehnologii tradiţionale de 
ţesut practicată şi reînfiinţată 
de renumita textilistă Ferenczi 

Noémi.  MKA are legături strânse 
cu diferite organizaţii omoloage ei 
cum ar fi European Textil Network, 
American Tapestry Alliance sau 
Asociaţia Tapiserilor din Franţa. Din 
anul 2001 organizează Expoziţia 
Internaţională KÁRPIT ce are loc 

cu regularitate la muzeul de artă din 
Budapesta.

Ideea de bază a asociaţiei este 
creaţia şi munca în echipă, astfel, 
după lansarea unui proiect, lucrează 
un colectiv întreg, în maniera asta 
creându-se mai multe tapeserii 
tematice.

Galeria noastră a beneficiat de 
prezenţa a două din aceste realizări 
colective, Luminile Europei şi 
Danubius Limes executate în anii 
2011 şi 2012. La prima tapiserie 
a lucrat un colectiv de 15 artiste, 
ele lucrând pe rând sau în tandem. 
Noutatea pe care au adus-o 
tapiseriei este creaţia şi execuţia 
integral făcută de artistele textiliste. 
Cu mulţi ani în urmă modul de 
realizare a tapiseriilor era cu totul 
altfel... creaţia aparţinea unui pictor 
renumit, iar execuţia era făcută de 
nişte lucrătoare textiliste (colecţia 
de tapiserii din castelul Wawel, 
Cracovia din Polonia). Aceste două 
tapiserii au fost emblema expoziţiei, 
dar pe lângă ele au fost expuse multe 
lucrări individuale şi, deşi au fost 
realizate în aceeaşi tehnică, diferenţa 
personalităţii autoarelor şi-a pus 
amprenta.

TAPISERII DIN UNGARIA
de Mana BUCUR

Miercuri 2 octom-
brie a avut loc vernisajul 
expoziţiei de pictură inti-
tulată “Către sine” a mai 
tânărului nostru coleg, 
pictorul Petre CĂPRIŢĂ, 
membru al Filialei Târgu-
Mureş a Uniunii Artiştilor 
Plastici din România.

Vizionând picturile ex-
puse, dacă nu l-am cunoaşte, 
am fi tentaţi să credem că 
avem de-a face cu un artist 
mai în vârstă, cu o activi-
tate vastă, experimentată... 
Nu, Petre este foarte tânăr, 
şi-a desăvârşit studiile în 
anul 1999 la Academia de 
Arte Plastice din Bucureşti, 
clasa profesorului Sorin 
ILFOVEANU şi deja are 
o bogăţie de lucrări, câteva 
din ele le puteţi admira 

în galeria noastră timp de două săptămâni. După spusele lui, glumind 
bineînţeles, le-a făurit în “plain air”, adică în balcon, neavând încă un ate-
lier, dar sper că se va rezolva în curând această problemă pentru că o merită 
din plin. 

Vă invit să pătrundeţi în Galeria de Artă a Filialei noastre şi să petreceţi 
câteva zeci de minute în compania picturilor artistului.  (Mana BUCUR)

Petre Căpriţă - Către sine
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Scurtă incursiune în proza 
eminesciană 

- perspectivă arhetipală -

de Alexandra GĂMĂNUŢ

Mitul are funcția de a elucida 
misterele existenței. De-a lungul 
vremii, oamenii au găsit câte o 
explicație pentru fiecare fenomen, 
câte o imagine primă sau câte o 
poveste pentru a umple golurile 
necunoşterii; au stabilit o ordine 
logică a evenimentelor şi originea 
lucrurilor. Dacă mitul este o poveste 
explicativă, arhetipul reprezintă o 
imagine primă, un prototip. Aceste 
modele prime sunt considerate nu-
cleul literaturii.

Critica arhetipală, sau mitică, 
este o direcție importantă a criticii 
literare a secolului XX. Este o me-
todă ştiințifică de analiză a operei 
literare care presupune o atitudine 
arheologică şi abordarea literaturii ca 
fapt social. Acest tip de critică trebuie 
asociat cu alte tipuri, aplicarea exclu-
sivă ar putea duce la monotonie 
şi la anularea limitei dintre artă şi 
mitologie. După modelul propus 
de G. Durand, se identifică figuri, 
teme şi motive obsedante, apoi se 
examinează şi se relaționează cu 
corespondentele acestora din mito-
logie.

Mitologia, alături de filozofie 
şi folclor, reprezintă unul dintre 
izvoarele operei eminesciene. Sursele 
de inspirație ale poetului, din acest 
punct de vedere, se pot împărţi în 
trei categorii: mituri străine – figuri 
preluate din mitologia greacă, romană 
şi nu numai; mituri autohtone – 
mai precis miturile dacice, şi mituri 
creştine sau biblice. Este necesară 
diferențierea dintre creştinism şi mi-
tologia antică deoarece, deşi dintr-un 
anumit punct de vedere mitologia 
este una singură iar mitul cristic este 
doar treapta următoare mitologiei 
antice; majoritatea suntem creştini, 
ceea ce implică acordarea unui grad 
mai ridicat de credibilitate acestor 
mituri decât celor antice, prin 
urmare, diferențierea miturilor. Deşi 
toate miturile trebuie să fie istorii 
adevărate şi sacre (cf. M. Eliade), nu 
este tocmai potrivit să-l aşezăm pe 
Isus pe aceeaşi treaptă a veridicității 
cu Zeus, sau, cel puțin, doctrina 
creştină nu ne-o permite.

La Eminescu, miturile par a fi pe 
picior de egalitate. Fie ele preluate 
din mitologia antică, cea autoh-
tonă sau din creştinism, pentru 
Eminescu constituie doar materiale 
pentru construcția operei literare. El 
foloseşte sensul acestora, le foloseşte 
ca reprezentative pentru un anumit 
comportament, o anumită imagine, 
situație sau obiect, fără a-şi exprima 
credința. Mai mult, pornind de la 
modelul prim, Eminescu recon-
struieşte mitul, îl actualizează, îl 
înzestrează cu semnificații noi şi îl 
transformă, îl adaptează propriei vi-
ziuni.

Astfel, referindu-ne la Sărmanul 
Dionis, personajul principal este 
o conjuncție de mituri. Omul de 

geniu filosofic, cu ajutorul teoriei 
metempsihozei hinduse devine călu-
găr – mit al secolului XVIII, care 
la rândul lui, conform mitologiei 
creştine devine Lucifer – un înger 
căzut din pricina trufiei. Călugărul 
este, la Eminescu, un mit personalizat 
care se află la confluența mai 
multor mituri. În Cezara, călugărul 
Ieronim este, pe rând, Appollo, 
Lucifer şi Adam. Pe de altă parte, el 
reprezintă o imagine obsedantă în 
proza eminesciană, deoarece apare 
în majoritatea scrierilor. Pornind de 
la această imagine, scriitorul creează 
un mit nou, mitul „geniului pustiu”, 
superior, călugărul demonic obsedat 
de cunoaştere, dar care dobândeşte 
fericirea prin iubire, nu prin ştiinţă.

Femeia tipic-eminesciană este 
pură ca Madona creştină şi pasio-
nală ca Venus. Întruchipată în 
diferite personaje, ea are aceeaşi 
fizionomie, este, ca şi călugărul, 
o imagine obsedantă în întreaga 
operă eminesciană. Diferența dintre 
personaje o constituie ipostazele 
în care ea apare: uneori angelică, 
alteori demonică, dar întotdeauna 
îndrăgostită şi plină de pasiune. Ea 
ajunge la înălțimea geniului prin 
iubire, refăcând cuplul primordial 
– tendință permanentă în opera 
eminesciană.

Dacă în ceea ce priveşte perso-
najele Eminescu este adeptul cons-
trucției paradoxale – bărbatul este 
şi călugăr şi Lucifer, iar femeia şi 
Venere şi Madonă; nu altfel stau 
lucrurile atunci când vine vorba 
despre spațiu. Pentru el există şi 
Iad şi Rai, uneori ambele la nivel 
terestru. Utopia eminesciană este 
întotdeauna un spațiu natural, idi-
lic, departe de lume, iar distopia o 
peşteră întunecată.

Obiectele care apar în mod re-
petat sunt tabloul şi pianul. Tabloul 
este o variantă personalizată a icoanei 
(sau a statuii antice, a zeităților?), 
reprezentând de cele mai multe 
ori un chip de care personajele 
sunt profund legate. Pianul este 
descendentul harpei lui David, va-
rianta minionă a orgilor din marile 
catedrale sau a lirei lui Orfeu. 
Interesant este că, la Eminescu, 
femeia cântă „imnuri de iubire”. 
Pe de altă parte, putem considera, 
având în vedere influențele literaturii 
secolului XVIII, că pianul doar între-
geşte imaginea femeii tipice acestui 
secol.

Prin urmare, filozof sau nu? 
Creştin sau nu? Naţionalist sau nu? 
Sunt întrebări care ni le putem pune 
în continuare în ceea ce-l priveşte pe 
Eminescu. Ceea ce putem spune cu 
siguranţă este faptul că, mai presus 
de toate este creaţia literară iar 
celelalte există doar ca să servească 
literaturii, cauză sacră pentru el.

Duminică  29 septembrie, Teatrul pentru copii și 
tineret Ariel din Târgu-Mureş, în fața unui numeros 
public dornic de teatru, şi-a deschis porțile cu premiera 
spectacolului “Ali Baba şi cei 40 de hoți” - dramatizare 
de Oana Leahu după minunatele basme din “O mie şi 
una de nopți”. Muzica este semnată: Zeno Apostolache 
Kiss; scenografia: Eugenia Tărăşescu Jianu & Costache 
Gavril  Siriteanu; regia tehnică: Liviu Bălcescu; sonoriza-
re: Chițacu Bogdan; lumini: Attila Madaras; tehnicieni 
scenă: Jitianu Ştefan şi Moldovan Gheorge; ateliere: Chi-
belean Otilia, Boloni Istvan, Gherendi Florin, Horvath 
Edmund, Lukacs Ildiko, Matei Emanuela, Olah Gustav, 
Zilahi Zoltan; regia artistică: Oana  Leahu; directorul 
teatrului Gavril Cadariu.

Forfotă, glasuri de copii, bucuria bunicilor şi a 
părinților au creat o atmosferă specifică sălii de specta-
col a Teatrului Ariel… apoi… gong şi, intrăm în mi-
nunata şi fascinanta lume a teatrului. Muzica lui Zeno 
Apostolache Kiss, inspirată, frumoasă, plină de vrajă 
şi foarte bine ajustată momentelor spectacolului, oferă 
interpreților posibilitatea unor “mici recitaluri”, apreci-
ate de publicul din sală – vezi glasul de “privighetoare” 
al măgăruşului şi  frumusețea mânuirii  marionetei de 
actrița Mirabela Valea. Măştile caraghioase, expresive şi 
păpuşăreşti ale celor “40 de hoți” au creat un moment 
de mare plăcere pentru spectatori; păpuşile animate/mâ-
nuite “la vedere” au întregit tabloul frumuseții mişcării 
expresive, a artei actorului teatrului de animație. Voc-

ile actorilor şi interpretarea acestora, au făcut credibile 
personajele din spectacol. Poate o privire mai atentă a 
regizorului asupra unor momente de “lungime-trenantă” 
din interiorul spectacolului, prin crearea de “acțiuni 
peristaltice” ar  “trezi” interesul spectatorilor, nelăsându-i  
să se “ocupe de scaunele pe care le ocupă”. Aş fi dorit să 
observ pe fețele păpuşilor “delimitarea concretă a carac-
terului” acestora, ca personaje şi… poate sugestia mea va 
“prinde viață” prin retuşarea din penel, a acestora.

Actorii – prețioasă reverență, respect, considerație şi 
admirație pentru munca depusă: Andi Brânduş, Cornel 
Iordache, Mariana Iordache, Valentin Lozincă–Mandric, 
Iuliu Pop-Andrieş, Mioara Topor, Cristina Ungureanu, 
Mirabela  Valea. Despre Oana  Leahu în dubla calitate 
de dramaturg şi semnatara regiei artistice – cuvinte de 
laudă! O regie ce poartă amprenta unor îndelungi ani de 
experiență în arta spectacolelor pentru copii, grija față de 
detalii şi abilitatea de a-şi conduce colectivul teatral spre 
succes – iată ingredientele unor rețete de succes, semnate 
simplu: Oana Leahu.

“Sesam… deschide stagiunea teatrală 2013 – 2014” 
la Teatrul pentru copii şi tineret Ariel, din Târgu-Mureş, 
invitându-vă pe Dvs. - publicul fără vârstă, să-i treceți 
pragul, aplaudând şi apreciind  valoroasa munca a unui 
colectiv de excelentă probitate profesională, fie că este 
vorba de secția română sau de secția maghiară. “Co-
mora” din salile de specatcol, poate să va aducă fericire, 
rostind: “Sesam, deschide-te”!

THALIA

SESAM  DESCHIDE… STAGIUNEA! 

de Rudy MOCA

În cele două volume de versuri autentice, având titluri foarte inspirate, „Aruncând cu pietre după vânt“ şi „Bolnav 
de poezie“, Ioan Vasiu cultivă cu talent o poezie modernă, nouă în adâncuri, originală în substanţă, nu prin ifose teri-
biliste, ca atâţi veleitari. Face o bună impresie la lectură marea varietate tematică şi stilistică prin care poetul fructifică 
tradiţia vie, creatoare, nu tradiţionalismul infructuos şi îmbătrânit.

Poezia din cele două volume inovează în sânul tradiţiei, cultivând temele majore, specifice liricii naţionale pe tot 
parcursul evoluţiei ei istorice şi în special cea transilvăneană. Amintesc în acest sens titlurile unor poezii: „Scrisoare din 
Ardeal“, „Toamnă la Alba Iulia“, „Dor de Transilvania“, „Acasă“, „Ajunul Crăciunului“ şi „Ţăranii“.

Impresionează plăcut poeziile care transfigurează notaţia, datele realităţii în emoţionante mărturisiri; în 
mărturisirea din poezie e mult mai mult decât o comunicare, ea spune ceea ce vede şi aude poetul în lumea lui şi 
transformă senzaţiile în trăiri lirice.

Surprinde plăcut şi nota şopienţială din lirica lui Ioan Vasiu, alături de îndrăzneţe atitudini pamfletare (“Păcat“), 
care ne evocă aspecte din condamnabila realitate: „Păcat că se mai stă încă la coadă/Păcat că unii dorm în parlament,/
Păcat că viaţa-i ca şi o şaradă,/Păcat că unii scriu fără talent“.

E salutară muzicalitatea organică, intrinsecă a versurilor lui Ioan Vasiu, care se revarsă firesc din trăirile sincere 
ale poetului (“Şi iarna vine“).

E salutară muzicalitatea versurilor lui Ioan Vasiu
de Ion Dodu BĂLAN

Pentru a evita cozile lungi înainte de spectacol şi riscul de a rămâne fără bilete, începând 
cu luna octombrie, Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş iniţiază 
campania: BILETE CONTRA TIMP!

- 100 de bilete cu 10 lei timp de 48 de ore cu o săptămână înainte de fiecare spectacol 
la Sala Mare

- 25 de bilete cu 10 lei timp de 48 de ore cu o săptămână înainte de fiecare spectacol la 
Sala Mică şi Sala Parking.

Dar, ATENŢIE! 
Înainte cu 15 minute de începerea spectacolelor biletele se vor vinde cu 25 de lei!
În restul zilelor biletele se vând cu preţ normal de 18 lei.

Bilete contra timp la Teatrul Naţional

Şezătoare literară “LitArt” la Râciu
Sfârşitul lunii septembrie a fost 

un nou prilej de bucurie pentru re-
dactorii şi colaboratorii revistei “Lit-
Art” care, graţie invitaţiei lansată de 
actorul Nicu Mihoc şi susţinută de 
primarul Ioan Vasu, au avut ocazia 
unei frumoase şi calde întâlniri cu 
iubitorii de literatură din comuna 
Râciu. Am fost vreo unsprezece scri-
itori şi poeţi şi vreo 50 de spectatori 
din comună şi am încins împreună 
o nouă şezătoare literară marca “Lit-
Art”. Am citit poezie, proză şi am 
vorbit despre literatura în fața unui 
public avid de literatură şi deosebit 
de primitor. Nimeni nu a fost adus 

cu arcanul, nimeni nu a fost ţinut cu 
forţa. 

“O întâlnire de suflet pe care Adi 
Giurgea o reiterează, o cam duce prin 
judeţ, importantă pentru că ea se va 
dezvolta în timp, căci eu o văd ca pe 
ceva de perspectivă”, a spus actorul 
Nicu Mihoc. “Îmbucurător întregul 
moment, faptul că adeseori constaţi 
că literatura, nu doar poezia, este 
primită într-o comună a judeţului 
Mureş mult mai bine decât în unele 
oraşe este şi el îmbucurător. Eu cred 
că interesul pentru cultură este mai 
acut aici întrucât oamenii sunt mai 
apropiaţi de natură”, spune poetul 

Marius Paşcan, în timp ce primarul 
Ioan Vasu, o gazdă exemplară pen-
tru evenimente culturale aşa cum a 
demonstrat de-a lungul timpului, 
consideră că astfel de evenimente 
trebuie susţinute tocmai pentru a 
provoca tânăra generaţie să citească 
mai mult. 

Şi-au dat concursul la reuşita 
evenimentului scriitorii şi poeţii: 
Eugeniu Nistor, Marius Paşcan, Ion 
Ilie Mileşan, Constantin Nicuşan, 
Magda Han, Mediana Stan, Nelu 
Mărginean, Gheorghe Botezan, 
Rudy Moca, Adrian A. Giurgea şi 
Adrian Rentea.

Editura LitArt

Editura LitArt vine în sprijinul tuturor au-
torilor  care doresc să-şi publice în volum 

creaţiile.
Informaţii despre condiţiile de editare şi preţuri 

puteţi obţine apelându-ne la adresa de email: 
redactia@litart.ro.
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Un dialog epistolar exemplar
(Urmare din pagina 1)
semnificativă în mai multe privinţe. Scrisorile 

documentează despre două perso-nalităţi distincte. 
Înainte de toate, epistolarul e mărturia uneia 
dintre cele mai fascinante prietenii literare din 
România postbelică, în care comuniunea de idei se 
întâlneşte cu esenţa unei aspiraţii consubstanţiale 
de libertate de gândire şi creaţie. Din cele şaizeci 
şi şapte de scrisori (situate cronologic între 2 
decembrie 1969 şi 6 decembrie 1972) reiese un 
portret mobil, în oglindă, al celor doi intelectuali, 
figuri emblematice ale culturii româneşti, departe 
de ţară în acel moment (Marian Papahagi - student 
bursier la Roma, Mircea Zaciu -  lector de limba 
română în Germania, la Köln, Bonn şi Aachen). 
De altfel, dintr-o astfel de dorinţă de afirmare, 
de deschidere intelectuală şi morală, porneşte 
aspiraţia evaziunii Profesorului dintr-un mediu 
cultural perceput ca neproductiv, claustrant sau 
chiar ostil, mediul clujean. Revelatoare sunt, 
însă, cuvintele lui Marian Papahagi, care caută să 

găsească unele atuuri în conturarea unor proiecte 
culturale de anvergură în urbea de pe Someş, 
care ar putea deveni „Oxfordul şi Cambridge-ul 
nostru”. Paginile de cores-pondenţă proiectează o 
lumină inedită şi asupra laboratorului de creaţie 
al lui Mircea Zaciu, sau asupra proiectelor sale 
de istorie literară , într-un context de relativă 
destindere a vieţii politice şi culturale româneşti, 
înainte ca nefastele teze din iulie să reintroducă 
dogmatismul în spaţiul cultural românesc. E 
dincolo de orice îndoială că textele epistolare 
traduc şi o predispoziţie paideică, un efort de 
pedagogie intelectuală, prin care dialogul îşi 
întregeşte articulaţiile semantice şi rosturile 
modelatoare, articulând o imagine în mişcare a 
unui moment de construcţie interioară exemplară.

Demne de interes sunt paginile referitoare 
la „Echinox”, la care Mircea Zaciu colaborează, 
privind cu interes evoluţia revistei, dar exprimând 
şi unele rezerve, amărăciuni sau reproşuri. Cu 
totul alta e poziţia lui Marian Papahagi, care 

vrea să consolideze revista, să-i redea rezonanţa 
şi forma de altădată, prin „readucerea la matcă” a 
celor care au făcut prestigiul publicaţiei. Rezonând 
la intenţiile lui Mircea Zaciu de a configura o 
revistă tânără („Fapt e că n-am încetat să visez la o 
revistă, care ar putea întruni nişte forţe tinere din 
care ştiu că şi tu ai face bucuros parte“), Marian 
Papahagi subliniază, încă o dată, posibilitatea de a 
consolida în Cluj o „serioasă şi stabilă atmosferă 
intelectuală. Gravitatea, tonul temperant, lipsit 
de stridenţe, se între-taie adesea cu accentul 
ludic, cu exerciţiul ironic sau cu observaţiile 
casante Document important al unei comuniuni 
ideatice de excepţională substanţă şi al reflexelor 
contra-dictorii ale unei epoci revolute, Epistolarul 
Zaciu-Papahagi e revelator pentru condiţia 
intelectualului aflat „sub vremi” care încearcă să-
şi construiască insule de libertate compen-satorii, 
spaţii consolatoare, în care firescul, gândirea vie, 
demonul îndoielilor se întâlnesc benefic.

Perspective stănesciene asupra creației lui Tudor Arghezi

        Este un fapt binecunoscut că lirica lui Nichita Stănescu 
întemeiază un moment literar de o aleasă (neo)modernitate, 
întrucât volumele sale cele mai semnificative apar după 1965 şi 
poemele sale au avut un rol esențial în destructurarea şabloanelor 
prolecultiste care mai bântuiau încă prin presa literară a timpului 
şi prin rafturile librăriilor şi bibliotecilor. Însă  lirica stănesciană 
nu se naşte din neant. Dimpotrivă, ea este rodul unei profunde 
cunoaşteri, asimilări şi asumări a poeziei româneşti din perioada 
de aur a literaturii noastre, cea interbelică. Valorificarea creatoare 
a acesteia a constituit fundamentul viitoarei sale împliniri politice 
şi constituie punctul central al înțelegerii motivelor pentru care 
Nichita Stănescu a devenit un port-drapel al unei generații.
       Această raportare, această filiație legată de efortul creator al 
precursorilor se regăsesc în paginile de publicistică ale poetului 
Necuvintelor, fie răspândite în revistele vremii, fie adunate în 
volumele Cartea de recitire (1972) şi Respirări (1982). Ele conțin 
calde şi, uneori, intrigant stănesciene evocări ale înaintaşilor săi de 
suflet pe inefabilul tărâm al poeziei.
         În eseul de față ne oprim doar la valorizarea, la aprecierea 
poeziei lui Tudor Arghezi. Trimiterile la pagină dintre paranteze 
au în vedere antologia Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei 
– proză şi versuri – 1957-1983, Ediție îngrijită de Alexandru 
Condeescu cu acordul autorului, Editura „Eminescu”, Bucureşti, 
1990, 639 p.  (=FP) care se constituie într-o largă selecție de 
poezii, de articole, de eseuri şi de interviuri, unele inedite până 
atunci.
        O primă notație la care ne vom referi a apărut în revista 
„Contemporanul”, nr. 14, din 1 aprilie 1983, p.6-7 şi constă 
în mărturisirea unei experiențe personale, care l-a deconcertat 
profund pe Nichita Stănescu. În convorbirea cu Ion Drăgănoiu, 
cuprinsă sub titlul „Despre Protagoras şi alte câteva lucruri”, după 
ce evocă o stranie întâlnire cu poetul Emil Botta, Stănescu descrie 
o vizită la poetul de la „Mărțişor”, din care se desprinde faptul că 
Arghezi nu a fost un sprit comod, iar sarcasmul arghezian, născut 
dintr-o luciditate exacerbată, putea să devină nedrept, mergând 
până la sfidarea unei elementare ospitalități: „Pentru că Arghezi a 
fost rău cu noi şi trebuie s-o spunem. Deloc nu ne-a mângâiat. 
Și când Geo Bogza m-a prezentat lui, şi când într-o secundă 
de emotivitate, îndemnat şi de Geo Bogza, i-am sărutat mâna, 
recția lui Arghezi n-a fost să mă sărute pe frunte. Mi-a spus 
o frază argheziană. O frază argheziană nu e un sărut pe 
frunte.”(FP, p. 433-434)
        Debutul arghezian, după cum bine se ştie, a fost unul 
târziu, la 47 de ani, determinând reacții extreme, opuse, dar în 
niciun caz indiferență: „[...] Arghezi a fost receptat imediat 
atât de marele public, cât şi de critică, contestat şi elogiat, 
lăudat până la abuz sau insultat feroce.” Nu este,  aşadar, de 
mirare faptul că  „[...] Arghezi a ridicat un taifun, măturând 
în dreapta şi-n stânga vorbirea înțepenită şi pălmuind fără 
milă leşinul stilistic al epocii, ancorat cu o geană în elegie şi cu 
o sprânceană în umorul involuntar.” Această noutate artistică 
se concretizează într-un nesfârşit şir de dihotomii, iar poezia se 
naşte din „Balansul între dulce şi amar, între florile de piatră 
şi florile de mucigai [...]”. Aceste aprecieri stănesciene, care vor 
fi nuanțate, adâncite şi întregite în alte fragmente eseistice, sunt 
cuprinse în Cartea de recitire (1972) şi sunt reproduse în FP, 
p.238-239.
         Nu trebuie, aşadar, să ne mire faptul că Tudor Arghezi l-a 
sprijinit pe promotorul avangardei literare româneşti şi europene, 
pe Demetru Demetrescu-Buzău, zis şi Urmuz. Textele acestuia 
au fost „[...] tipărite cu o neaşteptată generozitate de către 
zgârcitul în laude şi în prietenii – Tudor Arghezi.” (FP, p.422) 
Regăsim aceste rânduri şi în revista „Manuscriptum”, Anul 14, nr. 
3, iul.-sept. 1983, în articolul cu titlul „Urmuz în toate culorile 
lacrimei.”
       Revista „Luceafărul” (Anul 13, nr 36, 5 septembrie 1970) 
găzduieşte o anchetă relativ la evoluția literaturii noastre în ultimele 

două decenii. Între semnatarii unor opinii se găseşte şi Nichita 
Stănescu. În articolul „Deceniul care afirmă” poetul accentuează 
puternica afirmare a unor scriitori din generații diferite, după 
1960, în timp ce anterior operele majore sunt puține, pentru 
că „O literatură pe care o descurajezi cu obstinație nu poate 
produce valori!” De obtuzitatea ideologică se loviseră scriitori 
reprezentativi, precum George Călinescu şi Lucian Blaga. 
Adversităților estetice li s-au adăugat, atunci, atacurile comandate 
partinic şi astfel „[...] criticul Nimeni [=Alexandru Toma, n.n.] 
scria despre putrefacția poeziei lui Arghezi.” (FP, p.438-439)
       Destinul artistic al lui Tudor Arghezi a fost unul sinuos în 
anii comunismului. După o contestare acerbă şi o marginalizare 
nedreaptă, el va fi oarecum oficializat, va fi încărcat de onoruri 
şi va avea posibilitatea să se îngrijească de propria-i posteritate 
literară prin alcătuirea unei ediții definitive ale operelor sale. O 
ediție definitivă exprimă, şi ea, personalitatea autorului. Dacă T. 
S. Eliot a lăsat o „ediție testamentară foarte zgârcită, alegând 
nici o treime din ceea ce publicase anterior”, „Arghezi a dat 
câteva ediții definitive, mai generoase, cu sine, lăsând afară un 
număr relativ mic de poeme.”(FP, p. 409-410)
       Un text esențial privind concepția stănesciană asupra treptelor 
poeticității se intitulează „Cuvintele şi necuvintele în poezie” şi a 
apărut inițial sub forma unui interviu acordat lui George Sanda, 
sub titlul „Poezia foloseşte cuvintele din disperare”, în revista 
„Cronica”, Anul 5, nr 49, 5 decembrie 1970, p. 3 Stănescu 
observă că există, în creația – să-i spunem – tradițională, „trei 
grupuri genetice ale poeziei: fonetic, morfologic şi sintactic.” 
Primul tip, în care semantismul se bazează pe melos, pe efectele 
fonetice, pe aliterații şi asonanțe „este o poezie primitivă, 
incantatoare şi evident inferioară.” Pe o treaptă mai înaltă se află 
poezia al cărei semantism se sprijină şi se transmite morfologic: 
„Morfologia este cea care poate da lustru şi luciu unei poezii 
de tip arghezian. Cuvântul este presat ca strugurele în teasc, 
din care se obține un must etern: <<Logodnică de-a pururi, 
soție niciodată>> . Semantică a vederii, ideea trebuie pipăită 
cu mâna ca să urle „este”. Ne farmecă şi ne ştampilează 
memoria. Și poezia de tip morfologic, ca o dromaderă, poartă 
în spinare şi frumos împodobită cocoaşa poeziei fonetice.” Pasul 
următor este reprezentat de poezia care se constituie sintactic, 
de fapt care se iveşte din violentarea normelor sintactice. Dacă 
maestrul acesteia este Ion Barbu, „Tot la Tudor Arghezi vom găsi 
indici: <<Trei sau patru-n mal pescari>> ”. Acum „La cocoaşa 
fonetică se adaugă întru inerție şi cocoaşa morfologică”, 
iar „dromadera se trasnformă în cămilă”. În acest fel „Toate 
armele poeziei sunt adunate la un loc.” Însă, după ce a epuizat 
toate mijloacele lingvisticii, poezia devine „metalingvistică” şi se 
constituie din „Versuri situate deasupra metaforei, ignorând 
orice fel de alambic posibil, acesta îmi pare a fi tipul de 
tensiune semantică spre un cuvânt din viitor. Necuvintele (ca 
noțiune) sunt finalitatea scrisă a acestei poezii, superioară 
ideii de scris.” Putem înțelege acum mai bine de ce Nichita 
Stănescu se revendică, în postura de poet, în mod deosebit de la 
Arghezi: pentru că Stănescu, mai mult decât oricare poet român 
contemporan, a luat seama la versul din poemul Testament: 
„Cartea mea, fiule, e-o treaptă”, pe care a încercat să o treacă 
tocmai scriind cu necuvinte. (FP, p. 38-39)
      În pagina a10-a a numărului 33, din 13 august 1982 al 
revistei „Contemporanul” Nichita Stănescu îi acordă un interviu 
lui Radu Cârneci, consemnat sub tittlul „Cununa de aur”. De 
această dată poetul ploieştean încerca o schiță de evoluție a 
literaturii române pe parcursul aproape a unui întreg secol. El 
stabileşte trei mari perioade de înflorire a acesteia, în care mereu 
se regăseşte şi poetul Tudor Arghezi. România devine „ea însăşi” 
între Razboiul de Independență şi Primul Război Mondial, 
inclusiv sub aspectul cultural, fiind epoca în care – într-o galerie 
prestigioasă de personalități literare – putem aşeza şi începuturile 
poetice argheziene. Un al doilea moment de grație l-au reprezentat 

deceniile interbelice, „când  Bacovia, Blaga, Barbu, Arghezi, 
Rebreanu, Pillat, Galaction, Topîrceanu şi alții ca de-alde 
dânşii <<şi-au dat în petec>> sub cerul liber; şi cultura noastră 
dăduse vulturi în pisc, asta cam prin 33-34.” În fine, începând 
cu mijlocul deceniului al şaptelea, intervine o „descețoşare” a 
culturii noastre, o revenire la rosturile sale fundamentale, în care 
îl regăsim pe Arghezi la apusul carierei sale artistice, dar – mai 
ales – prin influența covârşitoare asupra noilor generații de poeți a 
operei acestuia. De aceea, Stănescu accentuează o anumită ecuație 
a poeziei noatre, în care creațiile eminesciene şi cele argheziene 
sunt firul roşu al evoluției, sunt constantele acesteia: „Zău, mai 
că mi-ar fi ruşine obrazului că între aceste aşa-zise epoci 
culturale să nu pun, să nu punem acea săgeată matematică a 
continuității: Eminescu – Arghezi – noi cei de azi. Aşa mi se 
pare cinstit şi drept [...]”(FP, p.429)
        Răspunzând anchetei „Pentru ce scrieți?Pentru cine scrieți?” 
inițiată de aceeaşi revistă „Contemporanul”, în numărul 21, din 
27 mai 1977, p.8-9, Nichita Stănescu publică textul cu valențe 
pronunțat autobiografice intitulat „În această țară miraculoasă, 
numită Limba Română”. Filiația amintită anterior se concretizează 
aici în două alineate tulburătoare prin sinceritatea mărturisirii: 
„Arghezi povestea că fiind copil l-a văzut [pe Eminescu, n. n.] pe 
Calea Victoriei trecând în absentă visare. Arghezi era copil şi 
ce face un copil? Un copil se uită cu ochii lui de copil, curioşi, 
în ochii tuturor. Tânăr fiind, m-am uitat cu ochii curioşi şi 
înfiorați de emoție în ochii ascuțiți de inteligență şi de sarcasm 
ai lui Arghezi. Iată cât de apropiat e Eminescu de noi! Ochii 
mei s-au uitat în ochii lui Argezi, care s-au uitat în ochii lui 
Eminescu.” (FP, p 414-415)
        Articolul „Răspunderea poetului față de sine şi de lume”, 
apărut de asemenea în revista „Contemporanul” (nr. 40, 1 oct. 
1965, p. 12) pune, între altele, şi problema specificului național. 
Temele mari ale literaturii sunt limitate şi au caracter universal; 
valoarea unei opere constă însă în măsura în care ea exprimă plenar 
o anumită viziune: „Oricât de general-umană ar fi, oricât de 
raportabilă numai la pământ, aer, apă şi foc, poezia adevărată 
pleacă de la un pământ anume ca să reprezinte întregul 
pământ, de la un anumit aer, pentru ca să semnifice întreaga 
atmosferă. Din punctul de vedere al poeziei, pământul, în 
genere, prezintă un mult mai mic interes decât un pământ 
anume. Comunicând prin generalitate particularul, o poezie 
de Arghezi sau T.S. Eliot, de Maiakovski sau de Ungaretti 
interesează cititorul modern în măsura în care vorbeşte despre 
aspirația unui anumit pământ, comunicând prin elementul 
primordial pământ despre o specificitate, raportându-le 
la generalitate [...]”(FP, p. 60-61) Aşadar, Arghezi poate fi 
considerat un etalon al viziunii noastre despre lume.
        Însă Tudor Arghezi este şi un etalon estetic, al valorilor 
poetice, printr-un rar echilibru între „viziune şi expresie”, iar 
„Cu Tudor Arghezi avem o lecție dusă până la capăt de valoare 
estetică. [...]El este etalonul de aur, perpetuul etalon aur, el 
este metrul de platină, el este secunda măsurată de ceasurile 
cu cuarț.” Sunt gândurile lui Nichita Stănescu cu care am dorit 
să încheiem acest excurs arghezian din perspectivă stănesciană; ele 
au fost tipărite pentru prima dată în „Gazeta literară”, Anul 14, 
nr.20, 18 mai 1967, p. 3, la nici două luni înainte de trecerea lui 
Arghezi în constelația eternă a literaturii româneşti. (FP, p. 427)
        Dacă opera poetică stănesciană probează faptul că spiritul 
românesc a ivit, acum câteva decenii, un creator de o originalitate 
şi de o profunzime rar întălnite, eseurile, însemnările şi articolele 
sale din presa literară ne dovedesc că poetul a fost dublat de un 
profund judecător al evoluției literare de la noi, fiind o personalitate 
care a dat dovadă de onestitate şi de gratitudine atunci când a 
reflectat asupra muncii creatoare a înaintaşilor săi. Iar acest fapt 
este demonstrat chiar de perspectiva sa, pe care am surprins-o în 
eseul de față, asupra măiestrului zămislitor de „cuvinte potrivite”, 
Tudor Arghezi.



Scriitorul şi gazetarul Vladimir Nicoară oferă un profil 
reprezentativ generaţiei  începuturilor presei mureşene, 
prin prezenţa sa constantă în paginile primelor publicaţii 
româneşti apărute la Târgu Mureş la începutul anilor ’20, 
Ogorul şi Mureşul. 

Ca scriitor, îl regăsim în 1927 în paginile revistei 
clujene Cosînzeana, unde semnează în foileton un 
jurnal de ,,becher” sub titlul Foi răzleţe1, cuprinzând  
gânduri asupra eternului feminin descris din perspectiva 
vulnerabilităţii masculine, într-o formulă mai degrabă 
literară decât jurnalistică. În 1929 îl întâlnim pe Vladimir 
Nicoară ca autor dramatic al piesei Patimi, pusă în scenă 
la Târgu Mureş2 şi al piesei Uniunea pentru binefacere 
jucată în primăvara anului 1934 la Cluj3. 

Vladimir Nicoară era pseudonimul publicistic 
al căpitanului I. Ioan, redactor al ziarului Înfrăţirea 
poporului din Cluj, după cum menţionează Almanahul 
presei române pe 1926 care îl enumeră între membrii 
stagiari ai Sindicatului Presei Române din Ardeal şi 
Banat.4 Sindicatul, creat la 26 octombrie 1920 la localul 
New-York din Cluj, avea 102 membrii activi şi 20 
membrii de onoare. Presa mureşeană mai era reprezentată 
în acest sindicat prin Iustin Ilieşiu şi prin I. Folea, 
redactor al ziarului Târnava Diciosânmărtin (Târnăveni) 
ca membrii activi, iar ca membrii stagiari prin Nic. Gr. 
Diac, redactor al ziarului Târnava Diciosânmărtin şi prin 
Andrei Popovici, redactor al ziarului Târnava Mare din 
Sighişoara.5 

Una dintre vocile sonore ale presei mureşene a 
începuturilor, Vladimir Nicoară a consacrat în gazetăria 
locală profilul jurnalistului de moravuri, al gazetarului 
temperamental din tipologia atemporală a lui Caragiale. 
Numele său însoţeşte evoluţia presei mureşene încă de la 
începuturi, mai întâi prin poeziile6 şi apoi prin articolele 
moralizatoare publicate în paginile Ogorului, în rubrica 
Tipuri de actualitate. Aici Vladimir Nicoară surprindea 
în 1921, în stilul său inconfundabil, atmosfera cafenelei 
din Târgu-Mureşul interbelic: ,,Fumul de tutun adunat în 
nori plutitori este arareori răscolit de ventilaţia electrică, 
care măreşte zgomotul cu bâzâitul ei monoton. Aici se 
adună cotidianele partide de cărţi; aici se fac nevinovatele 
petreceri cari se isprăvesc cu aruncarea sticlelor goale, cu 
bruscarea chelnerilor şi adesea cu puţintică bătaie aplicată 
tocmai celor inofensivi, aici se face politică.”7

În acelaşi stil temperamental şi intransigent, 
rubrica Tipuri de actualitate abordează în proză sau în 

versuri şi alte tipologii sociale pregnante ale perioadei, 
precum Parvenitul, Vânturătorii de vorbe, Transfugul. 
Regăsim aceeaşi tonalitate şi în editorialele semnate de 
Vladimir Nicoară în Ogorul, care conturează critic tabloul 
social şi moral al epocii: ,,Aceşti vânturători de vorbe mari 
şi de făgăduinţe frumoase ştiu să ofteze pentru durerile 
poporului de gândeşti că li se rup baerile inimei, ştiu să 
lăcrămeze după poruncă, întocmai ca muierile prinse cu 
ocaua mică, ştiu să se dea peste cap şi cad tot în picioare 
ca pisicile, şi plâng şi suspină şi urlă până când înşelând 
lumea care-i crede ajung sus, tocmai în capul scărei, unde 
nu credeau niciodată că vor ajunge.”8 

După dispariţia publicaţiei Ogorul în aprilie 1922, 
în destinul căreia Vladimir Nicoară a avut un rol 
coordonator alături de Simion Gocan şi Ion Buzea, 
multe dintre cronicile sale de moravuri publicate în ciclul 
Tipurilor de actualitate sunt reluate în noul ziar ţărănist 
local, Mureşul (noiembrie 1922 - iunie 1926). Cu un o 
prezenţă importantă în economia publicaţiei, Vladimir 
Nicoară diversifică în paginile Mureşului cronica sa de 
moravuri şi în alte rubrici similare precum Obiceiuri 
pământeşti9, Cronica veselă, Cronica rimată10, Chipuri 
din ţara idealului11, Obiceiuri şi tipuri12 care relevă o 
abundenţă imaginativă în alegerea pseudonimelor precum 
Valdemar, Cyrano, Belzebuth, Cerber sau Ciomag. Dar în 
ciuda diversităţii, aceste pseudonime reprezintă prin 
continuitatea tematicii, prin tonalitate, modul de frazare 
şi prin stilul inconfundabil, cea mai elocventă indicaţie  a 
scrisului său. 

Sunt aspecte care conturează personalitatea lui Vladimir 
Nicoară ca reper al presei mureşene a începuturilor, 
inconfundabil prin farmecul şi intransigenţa scrisului său. 
Graţie contribuţiei sale consistente la debutul dinamic al 
gazetăriei româneşti de aici, Vladimir Nicoară a fost nu 
doar un gazetar consecvent ci şi un exemplu de dedicaţie 
profesională, care a pus condeiul la scrierea primelor 
pagini de gazetă în limba română la Târgu Mureş. 

1. Vladimir Nicoară, Foi răzleţe. Din jurnalul unui 
becher, în Cosînzeana, anul XI, nr. 8, 31 august 1927, pp. 
105-107; anul XI, nr. 6-7, 31 iulie 1927, pp. 86-88.

2. G. Stănescu, Teatrul naţional, în Mureşul cultural, 
anul I, nr. 7-8, 25 decembrie 1929, p. 8.

3. Nicolae Albu, U.P.B, şarjă în trei acte de Vladimir 
Nicoară, în Societatea de mâine, Buc., anul XI, nr. 4-5, 
aprilie-mai 1934, p. 84. 

4. Sindicatul Presei Române din Ardeal şi Banat, în Al-
manahul presei române pe 1926, Tip. ,,Viaţa”, Cluj, 1926, 
pp. 26-27. 

5. ibidem. 
6. Vladimir Nicoară, Egoişti, Moştenire, în Ogorul, 

anul II, nr. 4, 26 ianuarie 1921, p. 2.
7. idem, Cafeneaua şi trotuarul în Ogorul, anul II, nr. 

19, 11 mai 1921, Târgu-Mureş, p. 2. 
8. Nicoară, Vânturătorii de vorbe, în Ogorul, anul II, 

nr. 18, 4 mai 1921, p. 1.
9. Vladimir Nicoară, Obiceiuri pământeşti. Pumnul, 

în Mureşul, anul II, nr. 22, 3 iunie 1923, p. 1.
10. Cyrano, Cronica rimată, în Mureşul, anul II, nr. 

II, nr. 40, 21 octombrie 1923, p. 1; Belzebuth, Cronica 
rimată, în Mureşul, anul II, nr. 41, 28 octombrie 1923, p. 
1; Ciomag, Cronica rimată, în Mureşul, anul II, nr. 6, 30 
martie 1924, p. 1; Cronicar, Cronica rimată, în Mureşul, 
anul III, nr. 7, 6 aprilie 1924, p. 1.

11. Vladimir Nicoară, Chipuri din ţara idealului. 
Agentul electoral, în Mureşul, anul II, nr. 307, 29 iunie 
1923, p. 1; Funcţionarul, în Mureşul, anul II, nr. 32, 12 
august 1923, p. 1.

12. idem,, Obiceiuri şi tipuri. Ştrand, în Mureşul, 
anul III, nr. III, nr. 16, 6 iulie 1924, p. 1; Mascarada, în 
Mureşul, anul III, nr. 17, 13 iulie 1924, p. 1.
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Boris Pasternak a scris un 
singur roman, Doctor Jivago. 
Acest roman a atârnat greu în 
decizia Comitetului Nobel de 
a-i acorda în anul 1958 pres-
tigiosul premiu. Dar constrâns 
de guvernul sovietic, refuză 
premiul, romanul fiind conside-
rat decadent şi antisovietic. De 
fapt, nici n-a cunoscut lumina 
tiparului în Uniunea Sovietică 
decât în anul 1987, premiul 
Nobel fiind ridicat în 1989 de  
fiul autorului.

Considerat ultimul ro-
man–fluviu al literaturii ruse, Doctor Jivago este o frescă socială, o 
radiografie a istoriei Rusiei, a istoriei revoluţiilor care s-au succedat 
începând cu anul 1905.

Având ca şi fir central iubirea dintre doctorul Jivago şi Lara – soţia 
unui participant activ la revoluţia bolşevică, romanul de faţă se inspiră 
destul de mult din viaţa celui care i-a dat viaţă, Boris Pasternak. Am-
bii poeţi, ambii trăind o mare iubire (Lara identificându-se cu Olga 
Ivinskaia – iubita de o viaţă a autorului). Pe parcursul celor aproape 
700 de pagini ale romanului descoperim o minunată poveste de viaţă, 
o viaţă zbuciumată, presărată de situaţii limită şi de clipe de iubire 
înălţătoare, împletite admirabil cu evenimentele sociale şi istorice care 
se derulau cu repeziciune în acele timpuri tulburi.

Deşi Boris Pasternak a fost în primul rând poet, romanul Doctor 
Jivago se înscrie printre marile opere a literaturii universale. Doar 
citindu-l, vei înţelege de ce!

www.ecartionline.info

Doctor Jivago
Boris Pasternak

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Călătorind printre clasicii literaturii universale
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