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Mariana Gheorghiu - Poveşti scandinave

AFORISMELE LUI
LUCIAN BLAGA

SCENOGRAFIA AMINTIRII
Iulian BOLDEA

Eugeniu NISTOR
Lucian Blaga a scris aforisme de timpuriu,
încă de când era elev la Liceul „Andrei Şaguna”
din Braşov, dar abia la 1 aprilie 1915 Gazeta
de Transilvania îi publică, sub titlul „Cugetări”,
o primă serie din încercările sale consacrate
acestui delicat gen de creaţie, continuând apoi
publicarea, cu alte şase serii, în intervalul aprilie-august al aceluiaşi an, care
apar sub titluri diferite, ca „Reflexii”, „Din carnetul meu” etc.
Tot în acest timp se întâmplă o schimbare semnificativă în biografia tânărului gânditor: spre a înlătura pericolul încorporării în armata imperiului austroungar se înscrie, în septembrie 1914, la Institutul pedagogic-teologic din Sibiu,
la secţia teologie, avându-i colegi de an, printre alţii, şi pe viitorul profesor
universitar de filosofie D. D. Roşca, pe viitorul istoric Andrei Oţetea şi pe Horea
Teculescu, viitorul folclorist şi antologator al remarcabilei culegeri de poezii
populare Pe Murăş şi pe Târnave. Flori înrourate (Sighişoara, 1929).
În toamna lui 1915 tânărul Blaga este prezent cu reflecţii şi însemnări în
paginile gazetei Românul din Arad, şi acestea structurate în cicluri cu denumiri
ca: „Gânduri”, „Gândiri”, „Cugetări”, „Frânturi”. Iar, după cum reiese din unele
însemnări din Hronicul şi cântecul vârstelor, în decembrie 1917 Blaga este
oaspetele vărului său Romul Bena, învăţător din satul Purcăreţi, situat în Munţii
Sebeşului, unde, în singurătatea pădurilor şi poienelor montane, continuă
să mediteze şi să scrie aforisme: „Mă simţeam acolo, sus, mutat într-o vârstă
arhaică, la adăpost faţă de tumulturile istoriei, ce numai arar îşi trimitea rumoarea din vale...”
Apoi, în mai 1919, Lucian Blaga publică volumul Pietre pentru templul meu,
după ce, cu doar câteva zile mai înainte, editase Poemele luminii – ambele la
Biroul de imprimate „Cosinzeana”, din Sibiu. Hotărât să dea o mai largă circulaţie
culturală scrierilor sale, tânărul gânditor va reedita ambele cărţi – volumul de
poeme chiar în acel an, iar cel de aforisme în anul următor (1920) – la editura
bucureşteană „Cartea Românească”.
Dublul debut editorial al lui Lucian Blaga stârneşte mare vâlvă în lumea
literară românească: şi chiar dacă succesul deplin îl înregistrează volumul
de versuri, nici volumul de aforisme nu trece (Continuarea în pagina 3)

Dincolo de alura onirică,
de timbrul halucinatoriu
al frazării lirice, Octavian
Soviany practică, şi în
recenta carte Călcâiul lui
Magellan (Editura Cartea
Românească, București, 2014)
o viziune apocaliptică, în
care tensiunea provine din
scenografia antinomică a
autoscopiei („s-ar cuveni să
fiu/ un crescător de pisici/
şi să mă uit la coapsele/
femeilor tinere/ ca la
cărţile acelea prăfuite din
bibliotecă/ pe care ştii/ că n-o
să le mai reciteşti niciodată“)
sau din melancolia
sentimentului finitudinii,
provenind şi din imaginile
unei Mitteleurope foarte
frecvent invocate/ evocate
(„La sarajevo / vara începe /
totdeauna / cu câteva / focuri

de / revolver. / Lângă tine /
o femeie îşi / roade unghiile
şi / pe faţa ei, / ca un cartof /
proaspăt scos din / pământ,
ura e / mai puternică / decât
frica. / Ţi se arată strada pe
unde / a venit princip, locul
în care / a fost găsită / de un
copil / (după aproape 100 de
ani) / verigheta arhiducesei“
sau „Şi se aude marşul lui
radetzky. O calfă de / măcelar
se pregăteşte să / plece la
viena, cu un cufăr vechi / şi
câteva bijuterii de familie. /
Sus la castel isabela, regina
ungariei, / visează în limba
italiană, renaşterea / care
seamănă cu o pictură de
giorgione. / Numai mureşul
e la fel – curge şi astăzi / tot
spre pusta maghiară, / dar
mara / nu mai trece / de mult
pe aici. / Doar umbra ei /
neagră / ţinând între buze /
un creiţar ruginit, / pe care
chipul caiserului / e strâmbat
de tristeţe“). Poemele lui
Soviany rescriu o lume cu
contururi fragile şi himerice,
o lume suavă şi atroce, în care
ponderea referenţialului e
mereu contrabalansată de

efigiile reveriei, iar prezentul
şi trecutul se intersectează,
ca în poemul îngerul de la
lenauheim, în care livrescul,
memoria personală, aluziile
inter şi multiculturalităţii,
recursul la memorie şi atenţia
la un spaţiu public derizoriu
al prezentului edifică o lume
a imaginalului bântuită
de himerele istoriei şi de
iluziile recrudescente ale
cotidianului. Legitim mi se
pare efortul poetului de
a reconstitui o atmosferă
scufundată pe jumătate în
trecut, situată pe jumătate
în prezent, în care aporiile
existenţei îmbină atrocele
şi imaginarul bucolic,
feţe ambivalente ale unei
umanităţi contradictorii,
neverosimile, bântuite de
fantasmele ororii şi de umbra
protectoare a religiozităţii
ce nu contrazice violenţa,
agresiunea asupra fiinţei.
Cu toate acestea, registrul
erosului e situat, într-un alt
poem (6. muza din telciu)
sub zodia minimalismului
fascinat de detalii ale
(Continuarea în pagina 3)
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MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Ardealul Nou – perioada apariţiei
în comunism (1948-1952) (II)
de Angela PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Pe terenul discursiv procomunist pregătit în perioada 1946-1947,
după abdicarea forţată a Regelui
Mihai şi proclamarea Republicii
Populare Române la 30 decembrie
1947, publicaţia Ardealul nou
(1946-1952) – cea mai importantă
realizare jurnalistică mureşeană a
sfârşitului anilor ’40 – îşi continuă
apariţia în noul regim sub lozinca
Trăiască Partidul Comunist Român,
avangarda clasei muncitoare adoptată la primul său număr din 1948.
De acum, arsenalul comunist al
publicaţiei se regăseşte în titluri
precum Totul depinde acum numai
de munca şi destoinicia noastră,
Tineretul clădeşte viitorul, Slavă
Armatei Sovietice, completate la
începutul anului 1948 de primele
grafice menite să ilustreze progresele înregistrate deja de regimul democraţiei populare. În
acest context, la doar o lună de la
abdicarea forţată, Regele Mihai
era portretizat drept ,,cel mai mare
moşier”1 al fostului regim.
Ca şi regimul care îl controla,
Ardealul nou îşi construia noua
identitate comunistă pe simbolul
începutului obţinut prin anihilarea
trecutului, conform cerinţelor perioadei: ,,Transformările uriaşe
pe care le trăim au pus o pecete
nouă relaţiile dintre naţionalităţi,
pecetea prieteniei şi a înţelegerii
reciproce, care au o importanţă
deosebită, mai ale între poporul
român şi maghiar. […] Se pare că
respirăm o altă atmosferă, trăim o
viaţă infinit mai liberă, privim cu
alţi ochi lumea, atunci când avem
siguranţa unei prietenii şi a unei
încrederi răsplătite cu aceeaşi măsură, acum când încordările şovine s-au sfârşit definitiv şi când
barierele ridicate între români şi
maghiari au căzut.”2
La scurt timp, gazeta publică şi
o pledoarie a presei ,,noi” căreia îi
aparţinea: ,,În Republica Populară

Română presa are la activul ei
realizări importante, dovedind
ceea ce trebuie să fie o presă liberă, purtătoarea de cuvânt a
maselor de muncitori, însemnând
în coloanele ziarelor realizările din
câmpul muncii cu braţele şi cu
mintea, probleme culturale, economice, politice. Aspectul presei
de azi e opus aspectului de ieri
al presei conduse de rechinii finanţelor. Ziaristică însemna atunci
trambulină spre succese materiale,
însemna cameleonism, lipsă de
scrupule, un prilej de-a te îmbogăţi
prin minciună şi afaceri necinstite.”3
Faţă de perioada anterioară a
apariţiei (1946-1947) caracterizată,
în ciuda presiunii politice a perioadei, prin nivelul informativ ridicat
şi prin complexitatea conţinutului,
Ardealul nou trece din 1948 la
o structură rigidă, generată de
creşterea ponderii articolelor
ideologice, conform strategiei începuturilor comunismului românesc,
de stalinizare şi îndoctrinare intensivă prin intermediul presei.
Anul 1948 reprezintă totuşi în
existenţa publicaţiei o perioadă
de tranziţie între vechiul format,
variat şi bogat în informaţie locală
relevantă, şi formatul nou, comunist,
profund ideologic şi deci sărac
în formă şi fond din perspectiva
funcţiei informative a publicaţiei.
Subiectele politice dominante ale
perioadei (campaniile agricole,
creşterea producţiei industriale,
învăţământul politic, demascarea
,,chiaburilor” şi a ,,forţelor reacţionare”, ridicarea nivelului de
trai, prietenia româno-sovietică,
învăţarea limbii ruse, naţionalizarea
economiei, actualitatea sovietică)
lasă încă în 1948 spaţiu pentru
o bună reflectare a actualităţii
judeţene în rubrica Ardealul nou
în judeţ sau în rubrica de atitudine
critică intitulată Carnetul nostru
care consemna diferite aspecte ale

vieţii cotidiene în spiritul critic şi
autocritic cerut de regim. În ciuda
ilustraţiei tot mai sărăcăcioase,
conţinutul publicaţiei este aşadar
în 1948 unul încă dens, dincolo
de aspectele propagandistice implicite.
Directorul publicaţiei, profesorul Zeno Vancea, era secondat
de redactorul-şef Gheorghe Dan,
alături de care au activat din 1948
până în 1952 redactorii Ştefan Luca,
Traian Suciu, Liviu Moldovan, Eugen
Sănduleac, M. Aurel, Ion Marian,
Ioan Silvăşan, Emil Radu, I. Pavel,
G. Man, Emil Popa, Vasile Şimon,
Dorin Darie, Romeo Dăscălescu, V.
Şimon, Iosif Todea, Valeriu Marcu,
Remus Luca, L. Buţiu, Georgeta
Man, Radu Costinaş, Elena Şimon,
Mihail Pintea, Eliza Cioloboc, Tini
Dumitrescu, V. Săbădeanu, M.
Mihăileanu, Ion Marian, Vasile
Oprea, Ioan Munteanu, Viorica
Renghea, David Dezideriu, Gal
Ştefan, D. Beldeanu, Pascu Popşor,
Ştefan Izsák, Romulus Olteanu, Ion
Cismaşiu, I. Moţu, Andrei Păcuraru,
G. V. Urzică, Francisc Mureşan, Ady
Ernest, Ioan Covaci, Simion Puni,
Ioan Cosma, Simion Fuchs, Teodor
Munteanu, Bodi Ioan, Vasile Rus,
Cornelia Popşor, Petre Ricman,
Ioan Almăşan, Adolf Blum, Vasile
Brezeanu. Dintre aceştia, redactori
precum Pascu Popşor sau Ştefan
Izsák vor reprezenta nume de bază
ale noii publicaţii Steaua roşie,
continuatoarea Ardealului nou. În
Ardealul nou apare şi prima ziaristă
a presei mureşene comuniste, Ella
Dinescu (uneori Elena Dinescu),
specializată în cultură, activând
în cadrul publicaţiei încă de la al
doilea număr al acesteia, cu un
prim articol despre lucrarea 13
poeme de dragoste realizată de
gruparea literară ,,Mureş” care se
coagulase după război la TârguMureş.4
E de subliniat în acest con-text

contribuţia numeroşilor corespondenţi voluntari din judeţ,
,,comandanţi ai opiniei publice”5
pe care redacţia şi-i dorea ,,permanenţi şi verificaţi”6, provenind
mai ales din comunele judeţului.
Treptat, reţeaua de corespondenţi
creată după modelul sovietic al
,,armatelor de corespondenţi”7
ajunge să furnizeze redacţiei
aproape jumătate din conţinutul
publicaţiei, prin subiecte alese în
primul rând pe criteriul exersării
spiritului critic şi autocritic în
semnalarea unor realităţi locale.
Din 1949, deşi sub acelaşi nume
şi cu aceiaşi semnatari, Ardealul nou
devine alt ziar, prin radicalizarea
discursului comunist, prin intensa
îndoctrinare, prin ilustraţia de
tip sovietic (imagini din filmele,
colhozurile sovietice) şi prin dispariţia oricăror aspecte critice
reale în afara celor exploatate
ostentativ de noul regim în scopul
ilustrării ,,libertăţii” de exprimare.
Apare tot acum caricatura ideologică, menită să sublinieze legitimitatea comunismului prin contrast cu ,,ororile” capitalismului
iar titlurile articolului principal
al primei pagini, nesemnat, ilustrează nivelul de îndoctrinare al
perioadei: Spre noi succese în cel de
al doilea an al cincinalului, Colţurile
roşii din gospodăriile colective
să devină adevărate focare de
lumină şi cultură, Cauza lui Lenin
este nemuritoare, Să intensificăm
activitatea culturală la sate etc.
Din 6 noiembrie 1949, subordonarea anterioară a publicaţiei
faţă de organele de conducere
comuniste instalate la nivel judeţean devine o realitate instituţională, prin transformarea Ardealului nou în organul oficial al
Comitetului Judeţean PMR Mureş şi
al Comitetelor Provizorii Judeţean
şi Orăşenesc. Schimbarea a fost
legată de semnificaţia aniversării

a 32 de ani de la Marea Revoluţie
Socialistă din Octombrie, când
gazeta pornea pe drumul ,,trasat
de Partid, pentru a-şi îndeplini
misiunea sa ca cea mai ascuţită
armă a Partidului.”8
După 443 de numere realizate
între 1946-1952, Ardealul nou îşi
încetează apariţia la 30 august
19529, pentru a renaşte peste
doar câteva zile, la 3 sept 1952,
sub forma noii publicaţii oficiale
a Regiunii Autonome Maghiare,
Steaua roşie.
1. Ce a însemnat Dinastia de Hohenzollern pentru poporul român, în
Ardealul nou, Târgu-Mureş, anul III, nr.
112, 22 februarie 1928, p. 3.
2. Ştefan Luca, Prietenia românomaghiară, în Ardealul nou, TârguMureş, anul III, nr. 108, 25 ianuarie
1948, p. 1.
3. Şt. Valeriu, Ziua presei, în Ardealul nou, Târgu-Mureş, anul III, nr. 125,
16 mai 1948, p. 2.
4. Ella Dinescu, 13 poeme de
dragoste, în Ardealul nou, Târgu-Mureş,
anul I, nr. 2, 23 iunie 1946, p. 2.
5. Ion Marian, Încă ceva despre îndatoririle corespondenţilor, în Ardealul
nou, Târgu-Mureş, anul III, nr. 148, 17
octombrie 1948, p. 2.
6. Doi ani, în Ardealul nou, TârguMureş, număr festiv la aniversarea a
doi ani de apariţie, anul III, nr. 131, 20
iunie 1948, p. 3.
7. De ziua presei sovietice, în Ardealul nou, Târgu-Mureş, anul IV, nr.
229, 7 mai 1950, p. 1.
8. Szövérfi Zoltán, O cotitură important în viaţa ziarului ,,Ardealul nou”,
în Ardealul nou, Târgu-Mureş, anul IV,
nr. 202, 6 noiembrie 1949, p. 9.
9. Dimitrie Poptămaş, Mózes
Júlia, Publicaţiile periodice mureşene
1795-1972, Târgu-Mureş, Ed. Tipomur,
2000, p. 201.

Cenaclul Literar-Artistic “Romo Sapiens-Rudy Moca”

Rudy MOCA
Născut din nevoia promovării valorilor culturale culte ale romilor, nu contrarie sau substitutivă culturii tradiționale
rome, ci completând-o și îmbogățind-o,
spectacolul inaugural al Cenaclului Literar-Artistic “Romo Sapiens–Rudy Moca”,
desfășurat în sala mică a Palatului Culturii
din Târgu-Mureș, a fost o mare reușită. La

inițiativa Partidei Romilor Pro-Europa, filiala
județeană Mureș, președinte Petre Zelariu,
de a declara lunile aprilie-mai ca fiind “Zilele Culturii Romilor Mureșeni”, a apărut ideea
de a inaugra Cenaclul Literar-Artistic “Romo
Sapiens-Rudy Moca” - ca primă și completă
manifestare a ciclului culturii culte a romilor
mureșeni.
Astfel, luni – 12 mai, între orele 14 – 16,
sala mica a Palatului Culturii din TârguMureș a reușit să demonstreze capacitatea
de creație și interpretare a tinerilor studenți
romi, perfect integrați în sistemul de valori
culturale, realizând performanțe personale,
la nivel de excelență a interpretării artistice.
Poetul - elev Emanuel Bârcea, recitatoarea Bianca Aron, solista vocală Alexandra Puia, dansatorii Alex-Laurențiu Puia și
solist instrumentist Alex Moldovan, elevii
premiați la Olimpiada națională de Limba
și Literatura Romani & Istoria și Tradițiile

Romilor, autorii de carte Cinca Gheorghe și
Raț Grigore, au certificat valoarea Cenaclului romilor.
Stima de sine prin asumarea conștientă
a aparteneței la etnia romă a fost ridicată
la “rangul de sacralitate” - tinerii romi fiind
mândri de apartenența lor etnica. Emoțiile,
plăcerea, bucuria, admirația și solidaritatea față de acești tineri au simțit-o cei care
au asistat la spectacol: profesori, elevi,
studenți, părinți, preparatori, reprezentanți
ai structurilor publice sau politice, șefi de
deconcentrate, inspectori școlari, directori coordonatori ai școlilor gimnaziale și
reprezentanți ai presei mureșene scrise, audio și televiziune.
Emoțiile au fost transmise de creatori
și interpreți. Un exemplu au fost încercările
poetice ale lui Emanuel Bârcea, din care redau câteva rânduri în cele ce urmează. “De
mic copil semănam/ Lucruri care într-o zi

speram să înflorească/ Şi speranţa mea...
nu s-a realizat./ Iar acum... sunt un tânăr/
... / Floarea încă nu a apărut./ Dar m-am
îndrăgostit.../ Asta a fost atunci.../ Zâmbeam, eram aproape/ Ochiul meu privea în
ochiul tău...” (Iubirea noastră transformată
în lacrimi) “Dacă ar fi să alerg după tine/ Miar fi foarte greu/ N-aş şti unde te-aş putea
găsi/... / Locul tău nu e de aici/ E în splendori/ De lună m-aş interesa/ Printre stele teaş căuta,/ Dar tu frumoasa mea/ Eşti mai sus
de soare” (Întoarce-te că-mi este greu)
Dorim sa itinerăm acest tip de
spectacol-lecție, model demn de urmat de
tinerii din comunitățile locale de romi, pentru a crește dorința și curajul acestora, în
ideea depășirii condiției etnice și pentru a
demonstra capacitatea performanței personale ca o reușită a performanței profesionale, perfect integrată în societatea valorilor umane.
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neobservat – apariţia lui fiind semnalată, încă de la prima
ediţie, în mai multe publicaţii ale vremii, între care vom aminti:
Patria, Luceafărul (unde scrie Al. Busuioceanu), Sburătorul
(în care Tudor Vianu remarcă ataşamentul lui Blaga faţă de
marile curente de gândire ale veacului), Junimea Moldovei
de Nord (sub semnătura lui Artur Enăşescu), Lamura, Analele
Academiei Române (prin I. Al. Brătescu-Voineşti, care se
referă la claritatea şi originalitatea meditaţiilor blagiene) ş.a.
Majoritatea comentatorilor au subliniat limpezimea, maturitatea de gândire şi deschiderea enciclopedică a scrierilor
tânărului Blaga, fără a anticipa însă, în „liniile” încă timide ale
acestor prefigurări filosofice, adâncimea şi amploarea sistemului său trilogial de mai târziu.
Reflecţiile tânărului filosof pornesc, adesea, de la lucruri
simple, întâlnite în banalul vieţii cotidiene, pentru a aborda
apoi cu mult curaj critic articulaţiile unor structuri clasice
de gândire, întemeiate pe logică, pe epistemologie sau pe
unele imperative categorice (de ordin moral, religios etc.), ca
în exemplele de mai jos: „După ce descoperim că viaţa n-are
nici un înţeles, nu ne mai rămâne altceva de făcut decât ...să-i
dăm un înţeles!”; sau: „Omul simplu îl recunoşti din aceea că
se miră de toate, dar simplicitatea i-o recunoşti şi din aceea
că de unele lucruri nu se miră destul...”; sau: „Sunt adevăruri,
pe care e cu neputinţă să le înţelegi corect, dacă înainte de
aceea n-ai trecut prin anumite rătăciri!”; sau: „Logica sufere de
o mare greşeală logică: crede că însăşi realitatea e de natură
logică. Dacă întâlneşte ceva ce nu se poate înţelege prin ea,
zice că acel ceva nu există, ci e numai aparenţă...”; sau: „Foarte
multe sofisme nu se nasc din lipsă de logică, ci din prea multă
logică”; sau: „Legile morale se schimbă după locuri şi timpuri:
unii găsesc în aceasta un motiv să nu asculte de nici-una...”;
sau: „Filosofia iederii: numai târându-te te poţi înălţa!”; sau:
„Ştiinţa îşi obţine succesele nu prin faptul că rămâne pe
lângă cunoştinţele empirice, ca singurele adevărate, ci prin
aceea că pe datele curat empirice îşi clădeşte problemele, – şi
asta-i cu totul altceva”; sau: „Monismul spălăceşte caracterul
ştiinţei prin aceea că vrea să fie ştiinţă, filosofie şi religie în
acelaşi timp. – A diviniza ştiinţa, însemnează a perverti...”;
sau: „Isus: fariseii l-au răstignit numai odată, dar creştinii de
nenumărate ori.”
Ceea ce este limpede pentru orice cititor onest după
lectura acestor fragmente de înţelepciune, este tăria lor,
căreia am îndrăzni să-i spunem diamantină, chiar dacă uneori
parcă mai stăruie, în plan îndepărtat, umbra răscolitoare
(dar, în acelaşi timp, şi catalitică!) a magistrului Nietzsche,
ca în aceste rostiri pline de „miez”: „Cuvintele biblice, că
Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea sa, nu
însemnează că Dumnezeu e un om în cer, ci însemnează că
omul e un Dumnezeu pe pământ...” sau: „Multe situaţii în
viaţă, dacă le-am rezolva numai după logică, am lucra numai
aşa cum ne-ar învăţa şi Diavolul să lucrăm...” ş.a.
O parte dintre aceste reflecţii se vor închega, ulterior, în
structura sistemului blagian de gândire, într-un tip special de
cunoaştere – cea luciferică, după cum, altele, prin „sâmburii”
şi germenii lor de înţelepciune, prefigurează varii aspecte,
precum cele legate de filosofia inconştientului (sau noologia
abisală), de conceptul de matrice stilistică etc. Dar oricum
am judeca scrierile din tinereţe ale lui Lucian Blaga, volumul
Pietre pentru templul meu, şi în special ediţia publicată la
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cotidianului mizerabilist, recrudescent, în care eul se
încadrează fără prea mari eforturi de adaptare. Toposul
călătoriei, în spaţiu şi în timp, e recurent în aceste
poeme în care trecutul e reconstituit şi recondiţionat
cu resemnare abulică, în peisaje lipsite de relief şi de
individualitate. Semnele efemerului, reprezentările
neantului, ale fragilităţii (praful, cenuşa, pulberea)
sunt elementele privilegiate ale unui decor dizolvant
şi dezolant („Pătrundem/ într-un/ nor mare de praf/
ca şi cum am pătrunde/ în/ ţara făgăduinţei“; „La ora 5
p.m. bistriţa/ seamănă cu o curte pustie de internat./
În vitrinele magazinelor sînt expuse/ numai raniţe cu
cenuşă/ numai bucăţi scorojite de/ pergament, numai
drapelele/ vechi de sute de ani ale/ breslelor“; „Trenul
înaintează/ prin cenuşă şi praf“). În aceste pseudoreportaje lirice de călătorie, gestica lui Octavian Soviany
e una de accent thanatic, semantismele vulnerabilităţii
ontice şi ale traumei invadând cu totul spaţiul poemului,
un spaţiu dominat de striaţiile trecutului, de angoasele
fiinţei, dar şi de o memorie impregnată de suflul
eşecului, de sentimentul oboselii cronice şi al neantului.
Manierismul, preţiozităţile, lexicul insolit, avatarurile
livrescului, laolaltă cu imaginarul traumatic, sau cu o
bine manevrată combinatorie a afectelor – toate acestea
fac din Octavian Soviany un poet al rafinamentului
funebral şi al reveriei feeric-dezabuzate, prin care
trecutul e rescris într-o viziune detensionată, nu lipsită
de fiorul ludic sau de alchimia eterică a senzaţiilor, ce
îmbină teatralitatea şi evocarea, scenografia livrescă fin
de siecle şi meandrele unui imaginar devitalizat şi agonic.

„Cartea Românească”, în 1920, reprezintă chiar pietrele de
încercare pentru o meditaţie profundă şi originală asupra
lumii şi a lucrurilor, pe care gânditorul din Lancrăm îşi va zidi,
cu migală, magnifica sa construcţie filosofică.

Dar Lucian Blaga continuă să fie captivat de aforism, ca
specie distinctă a înţelepciunii, şi după „anii de ucenicie”,
continuând să fie preocupat de reflecţia şi scriitura aforistică toată viaţa, preocupare desfăşurată în paralel cu
pasiunea mistuitoare a creatorului de poezie şi teatru, şi a
constructorului unui sistem original de gândire. Dovezi
elocvente ale acestei intense activităţi de creaţie ne sunt
oferite chiar de bio-bibliografia gânditorului: în 1945 tipăreşte la Editura Publicom, din Bucureşti, volumul Discobolul
– ultima apariţie editorială blagiană cunoscută, înainte de
interdicţia de semnătură şi de marginalizarea culturală,
impuse cu forţa de rânduielile sociale staliniste din România.
Deşi pregătise pentru tipar, încă din 1946, culegerea de
aforisme Elanul insulei şi mai apoi, alte şaptezeci de Aforisme
şi însemnări, dar şi un nou volum – Din duhul eresului –,
acestea nu vor putea fi publicate decât postum, mai precis,
fiind cuprinse în volumul Elanul insulei, având subtitlul
„aforisme şi însemnări” – o ediţie în format mis (A-6), dar

elegantă, îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană (Editura
Dacia, Cluj Napoca, 1977), unde, în chiar prima secţiune, sunt
reluate aforismele culegerii Discobolul. Să precizăm însă că,
până la această apariţie, alte câteva cugetări blagiene, risipite
prin paginile unor reviste interbelice, au fost recuperate
şi publicate într-un ciclu restrâns, care a dat şi titlul unui
volumaş de publicistică, Ceasornicul de nisip, apărut în
îngrijirea lui Mircea Popa (Editura Dacia, Cluj, 1973). Cam
aceasta ar constitui, la o evaluare rapidă, întreaga „recoltă”
de aforisme blagiene, antume şi postume.
Pornind de la premisa că aforismul este o metodă de
sondare şi investigare a misterului lumii, Lucian Blaga îi
echivalează încărcătura de spirit cu o „greutate cosmică”,
dându-i o definiţie extrem de plastică: „Un aforism e un
simplu grăunte de metal nobil, dar poate avea greutatea
unei lumi”.
Ca şi filosofia sistemică, fragmentarismul aforisticii
blagiene este proiectat din perspectiva ansamblului general
al existenţei, având atât claritate şi profunzime, cât şi
consistenţă ideatică şi anvergură metafizică. Avem, aşadar,
nu doar o reprezentare a întregului în miniatural, ci şi o reflectare a elementului de detaliu în oglinda întregului.
De remarcat efortul gânditorului pentru formularea unei
tipologii aforistice universale, cu mostre definitorii pentru
fiecare categorie de probleme abordate în parte, având
menirea de a rezista oricărei confruntări cu clasicii genului
– de la Heraclit şi Aristotel, până la Pascal, Kirkegaard şi
Nietzsche. Adesea, în centrul preocupărilor sale se situează
sensibilele aspecte ale antropologicului: „Un animal, când
se produce o ruptură radicală între el şi mediul pentru care
e făcut, are o unică şansă de salvare: să se transforme în
om. Acest basm n-a reuşit însă decât o singură dată”, dar şi
reflecţia elegantă asupra teogonicului şi cosmogonicului:
„Dumnezeu, dacă ar fi fost romantic, ar fi creat alţi Dumnezei.
Fiind însă un clasic a creat lumea”, sau ironia subtilă la adresa
filosofiei materialiste, care se manifesta în forme tot mai
agresive în epocă: „Cei ce susţin că spiritul este un produs
al materiei, ne cer de fapt să credem într-un miracol”. Şi
exemplele ar putea continua.
Am considerat necesar să mai semnalăm odată această
linie de creaţie a operei blagiene, asupra căreia criticii şi
exegeţii operei blagiene au insistat prea puţin în ultimii ani.
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O carte-n dar... de la Primăria Târgu-Mureş

Lucian Blaga - filosofie, religie şi poezie
la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”
Primăria Târgu-Mureş a continuat şi în acest an
tradiţia de a oferi, în cadrul Zilelor Târgumureşene,
o carte în dar elevilor dornici de lectură. Astfel, pe
14 mai, la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, câteva
sute de copii au primit în dar ediţia anastatică a
volumului “Religie şi spirit” de Lucian Blaga editată
la Editura Ardealul din Târgu-Mureş. Totodată, elevii
şi studenţii au primit în dar şi câte un CD bilingv, intitulat simplu “Poeme – Versek” , în limbile română
şi maghiară, cu poezii ale poetului luminii în recitarea unui grup de actori mureşeni sub coordonarea
inegalabilului Nicu Mihoc. Toate acestea în cadrul
unei manifestări culturale dedicată lui Lucian Blaga
deschisă şi moderată de editorul şi poetul Eugeniu
Nistor. “Pentru Blaga spiritul omenesc era ceva
foarte important. Ceva ce coagula aşa-numita matrice stilistică”, a spus Eugeniu Nistor în deschiderea
manifestării prin care spiritul blagian a poposit pentru câteva zeci de minute şi la Târgu-Mureş. După
cuvântul de deschidere a urmat o scurtă dar concisă
incursiune în opera blagiană realizată de criticul
literar Cornel Moraru. “Poezia lui Blaga nu trebuie
redusă la o transparenţă filosofică, deoarece ea ţine
de domeniul metafizicului”, spunea Cornel Moraru,

care i-a îndemnat pe elevi să se îndepărteze cât pot
cu putinţă de clişeul “poetul-filosof” sau “filosofulpoet” pentru a-l putea descoperi astfel cu adevărat
pe Lucian blaga.
Şi, pentru că o manifestare dedicată poeziei trebuie să aibă parte şi de cel puţin un recital, actorul
Nicu Mihoc, cel care a făcut o adevărată apologie
a lecturii în faţa audienţei, a susţinut un minirecital
din poezia blagiană, după care Eugeniu Nistor a
revenit la microfon pentru a face o prezentare a
volumului oferit în dar elevilor de administraţia
locală. Manifestarea s-a încheiat cu un al doilea
minirecital susţinut de această dată de un grup de
eleve de la Colegiul Naţional “Al. Papiu Ilarian”, sub
coordonarea profesorului Alexandru Ciubâcă, minirecital primit foarte bine de publicul aflat în sală. Iar
dacă vorbim despre public, trebuie să menţionăm
că sala Centrului Cultural “Mihai Eminescu” a fost
deosebit de primitoare cu elevii de la Colegiul
Naţional “Al. Papiu Ilarian”, liceele tehnologice “Ion
Vlasiu”, “Constantin Brâncuşi”, cu cei de la Şcoala
Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, dar şi cu studenţii de
la Facultatea de Litere şi Ştiinţe a Universitătii “Petru
Maior”.
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Nelu MĂRGINEAN:

Poveştile lui Buna Anica (XIV)
Când eram copii, mai toate
ploile mari se ridicau dinspre Fânaţele Bandului, dinspre Iştantău,
balta despre care noi, copiii, spuneam că-i fără fund. Dar de bună
seamă c-avea fund, nu se putea
altfel, însă nouă tot ne plăcea să
spunem că-i fără fund. Ba mai
mult, Dorel a lu’ Iuliuţ ne spunea
că de-aia vin nori mari şi grei dinspre Iştantău, pentru ca acolo se
duc norii de-şi iau apă. Noi îl credeam şi nu-l credeam, dar el era
foarte convins că aşa este. Şi când
se ridica „vreme mare” de undeva,
iar fulgerele şi trăznetele brăzdau
cerul, începeau să tragă clopotele
să alunge primejdia.
- O murit oarecine, că trag clopotele...
- Da’ nu pentru că se ridică furtună trag, Bună?
- Nu mă copii, nu pintru furtună trag. Ascultaţi-le şi voi că trag
lung şi cu jale... trag a moarte, nu
a primejdie, spunea Buna Anica
cu un pic de tristeţe în glas. Când
trag pintru furtună, ori pintru foc,
ori pintru oricare primejdie mare,
trag în dungă. Aia-nsamnă că trag
repede şi ascuţât. Ş-alungă primejdia, aşa să zâce.
- Dar de ce-s două biserici în sat
Bună?
- Ca s-aveţ voi ce-ntreba, ne
răspundea Buna Anica râzând. Păi
două biserici îs de când ştiu io...
numa’ că mai demult, asta mai

mare în care să ţâne slujba, era
greco-catolică iar aialaltă mica „din
jos” era ortodoxă. În sat pe vremea
aia, erau mestecaţi greco-catolicii
cu ortodocşii. Greco-catolici erau
mai ales ăia mai cu o mâzgă de
avere, dar şi ăia care-i pupau în c...
pe bocotani, crezând că aşa îi mai
ia cineva şi pe ei în samă. Amu, voi
mi-ţ ierta c-am vorovit aşa de şod,
da’ zo că io nu-i pot suferi pe ăia
care n-au o ţâră de mândrie în ei!
- Şi-acuma, de ce sunt numa’
ortodocşi în sat Bună?
- Păi, când o vinit comuniştii
la putere, i-o obligat pe tăţi să
treacă la ortodocşi... că eram mari
pretini cu ruşii atunci şi ruşii erau
ortodocşi, da’ io zâc că mai repede
erau fără nici on Dumnezău. Iară
greco-catolicii erau cu Papa di la
Roma ş-aia nu era bine, zâceau
ei. Şi i-o obligat şi pe popii grecocatolici să treacă la ortodocşi. Ăi
mai mulţ o trecut... da’ o fost şi unii,
ca popa Toderici, care n-o trecut,
mai bine s-o lăsat de popie. Popa
Toderici săracu’ o ajuns cică portar
la o fabrică de medicamente din
Cluj. Da’ cu el nici n-o fost bai tare...
pintru că pe alţii, care n-o vrut să
treacă la ortodocşi, i-o luat miliţia
şi i-o dus la tăiat trăstie la Dunăre...
şi pe alţii, la săpat la nuş’ ce canal
pe care să umble vapoarele, aşa
voroveau pe-ascunsu ăi care mai
ascultau posturi străine de radiu. No, ş-apăi la noi o vinit popă,

Bărbulescu, un regăţan di pi lângă
Galaţ cică... o fost popă militar, o
fost şi-n război. Voi vi-l amintiţ, de
bunăsamă...
- Ni-l amintim Bună, cum să
nu ni-l amintim... Bătrân, cu barbă
lungă şi albă, cu bastonu’ ăla fain
şi lucios... bastonu’ ăla i l-o lăsat
lu’ Varga de pe deal, când o murit.
Avea şi caruţă vara şi sanie iarna,
trase de o iapă albă de care avea
grijă Lelu lu’ Comşa.
- Ie, no chiar aşa-i, aveţ dreptate... că pe-a lu’ Comşa l-o luat la
el s-aibă grijă de cal... că el era batrân şi nu mai era-n stare. Da’ cum îi
zâceaţ voi la ăla lu’ Comşa mă?
- Lelu-popii-i ziceam, Bună. Da’
dumneata nu ştii cum mai râdeam
noi când îi inventa Boboş poezii...
- Care Boboş mă? Ăla din Pogăceaua care umbla cu ţârcula aia cu
motor de tăia lemne de foc? No şi
io... că dără numa’ ăla Boboş este
pe-aici!
- Ăla, Bună. Şi când venea să
taie lemne la şcoala cu circularul
lui, ne puneau profesorii să ajutăm
şi noi. Şi, cum dădea Boboş cu
ochii de Lelu, se şi apuca: „Fir-ai să
fii fiu de popă,/ Cum îţi faci burtica
dobă/ Cu prescuri şi cu colaci,/ De
la oamenii săraci.” Da’ râdeam şi de
felul cum o spunea, că Boboş ăla
nu vorbea ca pe la noi...
- Păi nu, râdea Buna, sigur
că nu... vorovea ca regăţenii, că
o trăit prin Dobrogea de copil şi

până o vinit din armată... cică l-o
bătut rău tată-so vitreg când era
copil c-ar fi cherdut nişte cârlani...
ş-apăi el săracu’ ş-o luat lumea-n
cap. No, bată-vă să vă bată, cu
Boboşu’ vost’ cu tăt... că bine-am
mai râs şi io. No şi vă povesteam de
popa Bărbulescu... n-o fost însurat
niciodată şi cic-o făcut legământ
pe asta, că altfel nu-l hirotonisea.
Avea o slujnică di pi la Fânaţe şi
lumea mai vorovea că traia cu ea...
da io nu cred. Că era credincios
tare şi cu mare frică de Dumnezo.
Vineau la el oameni cu năcazuri, di
prin sate de care nici n-am auzât...
vineau să le citească-n pravilă. Ş-o
tăt adunat la bani, c-o vrut să facă
biserica mare, ca aia de la Sâncetru.
O tăt umblat după aprobări da’ o
fost tăt amânat şi dus cu zăhărelu’,
că la comunişti nu le plăceau bisericile. O murit săracu’ şi nu ş-o văzut
împlinit visu’ de-o viaţă. O fost om
tare bun Părintile Bărbulescu... ş-o
ţânut la satu’ ăsta ca şi când ar fi
fost a lui de baştină. Din banii lui
s-o facut monumentu’ ăla din inima satului, pe care-s trecuţ ăi careo murit pe frunt în primu şi-n a doilea război... şi fântâna aia faină din
curtea şcolii, tăt el o făcut-o. Numa
biserică mare şi faină n-o răuşât să
facă... da’ nu din vina lui. Şi cic-avea
tăţi banii pintru construcţâie. O,
Doamne... da’ şi oamenii-s câni de
multe ori. Că cică, după ce-o murit,
curatorii o pus mâna pe bani şi
i-o-mpărţât întră ei. O lăsat numa
o parte din bani, cu care s-o tomnit acoperişu’ şi s-o pictat din nou
biserica pe dinlontru. Şi io cred că
nu-s numa’ vorbe, că, după moartea lui Bărbulescu, curatorii, care
mai de care, ş-o construit şi ş-o pus
la punct căsâle. Calu’, sania şi căruţa
i-o rămas lu’ Lelu, acolo n-o putut
face curatorii nimica pintru că aşa

Despre MÂINE
Începutul lunii mai a adus pe holurile Casei de
Cultură a Tineterului din Târgu-Mureş, sub oblăduirea
Universităţii Cultural Ştiinţifice, o îndrăzneaţă expoziţie
de pictură cu lucrări semnate de două tinere studente,
una la Artă şi Design, iar cealaltă la Ştiinţe Economice.
Este vorba de Liliana Rusu şi Ana Maria Vaida. Revenită
să expună în oraşul natal, Ana Maria Vaida, a decriptat
pentru LitArt atât tema cât şi parte din lucrările expuse.
“Mâine este o experienţă nouă, cotidiană, o situaţie
de învăţare şi autodescoperire continuă. Despre Mâine
simbolizează continuitatea neasigurată a existenţei
umane”, spune Ana Maria Vaida, care subliniază că
tablourile sunt reprezentative celei mai mari iluzii a
existenţei umane: Iluzia timpului pierdut. Şi asta deoarece, afirmă ea ea, “a spune că pierzi timp înseamnă a te
iluziona că l-ai fi avut vreodată în stăpânire”.
Picturile fac legătura cu realul exprimând sentimen-

tul de eliberare a încărcăturii emoţionale. Iubesc sau
urăsc. Plâng sau râd. Sunt curajoase sau se tem. Emoţii
conştiente sau inconştiente se unesc oferind pânzei
viaţă prin culori precum un jurnal cu suflet.
“Deşi par distincte, picturile sunt similare prin
legătura cu propriul ego mai mult decât orice”, mai
spune pictoriţa care recunoaşte că sursa de inspiraţie
este viaţa reală sau operele marilor pictori suprarealişti
Salvador Dali, Vladimir Kush sau Marx Ernst.
O expoziţie îndrăzneaţă aşadar, atât prin atitudinea autoarelor care au venit dezinhibate să expună la
Târgu-Mureş, cât şi prin deschiderea cu care Universitatea Cultural Ştiinţifică a găsit de cuviinţă să îşi deschidă
porţile pentru un astfel de experiment, respectiv
atragerea iubitorilor de de frumos în incinta Casei de
Cultură a Studenţilor, pentru ca mai apoi să-i poată
duce spre stele cu ajutorul baloanelor cu heliu...

o lăsat popa cu limbă de moarte
şi prea mulţ oameni ştiau de asta.
Da’ hai să vă spui una şoadă de
tăt: la-nmormântarea lu’ Părintile
Bărbulescu, când îl prohodeau în
ograda bisericii şi era lume multă mai tăt satu’ -, unu’ dintre curatori,
care cică n-o apucat şi el la banii
popii, o văzut că-n mâna dreaptă a
popii, cum era cu ele pe chept, era
o hârtie de o sută de lei. No, şi daco văzut-o, s-o prefăcut că s-apleacă
peste copârşeu să-l plângă mai
tare pe Părintile, ş-o smuls suta de
lei din mâna popii. Numa’ că n-o
ştiut că-n suta aia împăturată, mai
sunt şi ceva bani mărunţ. Şi cum
o tras suta, cum o zurluit banii ăia
mărunţ şi l-o dat de gol. No! Îţi trebe oare ruşâne mai mare ca aia?
Am fost şi io atunci la-nmormântare, da’ la câtă lume era, nu eram
aşa de aproape de copârşeu să vad
cum o fost... da’ lumea o-nceput să
râdă pe-nfundate şi cât zâci „peşte”
tătă lumea o aflat de păţania lui
Fricman, că de el era povestea. No
vedeţ voi mă copii până unde pote
să ducă lăcomia omului?
Clopotele bisericii au început
din nou să bată parcă mai tare şi
mai aproape.
- De bună samă c-o fi murit
careva care-o zăcut... că de murea
cineva nezăcut, una-două s-ar fi
făcut vorbă...
Trag prelung şi cu jale clopotele bisericii... trag a moarte şi a
veşnicie... trag după mortul care-a
trecut azi spre cele sfinte... trag
după cei care s-au dus şi pentru
cei ce se vor duce... trag după popa
Bărbulescu cel cu visul ne-mplinit...
trag şi după Fricman poate... cine
mai ştie?...
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SALONUL ARIADNAE
EDIŢIA a XVIII-a
de Cora FODOR
Şi, pentru că mireasma hipnotică de
ceară, cu care e îmbibată una dintre lucrări
care înmănunchează în esenţe tari dorul
atâtor câmpuri de flori, mă duce cu gândul la
munca robotitoarelor albine, nu pot să nu fac
translaţia acestui gând şi să nu îl asociez cu
truda minunatelor doamne a firelor cusute,
împletite sau ţesute. An de an, şi nu puţini
sunt aceşti ani, dat fiind faptul că Salonul
Ariadnae a ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie,

ele ne aduc nouă, privitorilor, rodul creaţiei
lor, aşezându-l cu timiditate ca pe-o ofrandă,
pentru a fi judecat. Dar judecata nu poate fi
decât apreciativă. Nu poţi să rămâi deloc
indiferent la spectaculoasele desfăşurări
spaţiale ale „ropotelor de ploaie” dar nici la
migăloasele broderii în vârf de ac subţire
sau la „dulcele stil clasic” al haut- lisse-ului.
„Matca - Regina mamă”, dacă îmi e permis să
o numesc aşa pe cea care neostenit adună
roiurile din atâtea colţuri ale ţării pentru
a conferi savoarea diversităţii aromelor,
cea care asigură coeziunea marii familii a
artistelor domeniului textil- decorativ, aici, la
Târgu- Mureş, este artista Nagy Dalma. Din
ochii albaştri de miozotis, ea coregrafiază
amplul spectacol al stupului textil.
Şi ce murmur! Şi ce forfotă a animat
aceste săli în cele trei zile pregătitoare! Ca
zumzetul din urdiniş!
Fiecare dintre ele culege nectarul
inspiraţional, material şi ideatic, pentru
ca mai apoi, printr-un elaborat proces de
creaţie, trecându-l prin filtrul gândurilor şi
iscusinţa mâinilor, să-l transforme în rodul
„melifer” care înfioară simţurile. Nu doar
văzul şi tactilul sunt stârnite ci, de multe
ori, cum se întâmplă şi acum, olfactivul şi,
de ce nu, chiar şi imaginar- auzul. Uriaşe
desfăşurări spaţiale; pe lung, pe lat, pe
verticală sau orizontală; ceară topită şiapoi reîncarnată, fân proaspăt şi coajă de
platan; flori oprite-n veşnicie prin blânda
lor presare, cânepă şi lână- mpâslită;

volume, protuberanţe, aplatizări, carnalităţi,
opulenţe, amintiri prin perimate secvenţe
fotografice, structuri, cântări liturgice şi
aripi de îngeri; emoţii nuntite în marşuri
triumfale; seminţe, fructe ale pământului;
poveşti de noapte boreală, vechi semne
runice şi adierea îngheţată a trenei de
crăiasă... şi peste toate acestea, aşternute,
culorile în nuanţe de nimeni ştiute până
acum! Textilele! Acest domeniu al vastelor
întinderi de efervescentă exprimare.
Spectacolul începe în solemnitate.
Opt îngeri asistă la depunerea lui Iisus pe
lespedea tombală iar personajele umane se
simt neputincioase. Dar ruga le este ascultată
şi minunea reînvierii se va întâmpla. Acul de
brodat aleargă frenetic într-un du-te- vino
minuţios pentru a contura în timp simetric
Vălul liturgic. Tifonul îmbibat în nuanţe
celeste asigură cadrul şi poartă cu sfinţenie
braţele egale ale crucii înroşite. Şi de pe
Via Dolorosa ajungem pe caldarâmul Viei
Sofia pe care artista îl transformă în urzeală
pe structura căreia ţese cu eleganţa stilului
caracteristic, basorelieful caldelor atingeri.
Interesant e jocul trecerilor de la rotunjimea
volumului la aplatizare sugerând tocmai
a treia dimensiune, asigurându-i astfel
profunzimea. Aceasta din urmă e amplificată
de subtilele treceri tonale de la rece la cald şi
alternarea lor complementară. Prin cele trei
personaje, ansamblul sugerează atmosfera
unei străzi, una- oricare, din viaţa noastră,
pe care o parcurgem de la svelta tinereţe
până la gârbovita senectute. Vâlvătaia
focului înroşit de-mpunsătura acului for-

mând structura Rugului e potolită mai apoi
de negrul bituminos dar nu înainte de a
anunţa explozia Metamorfozei profane.
Organismul central se desface dintr-o
letargică crisalidă a lentului proces de
transformare şi dintr-o dată izbucneşte la
viaţă prin cele două aripi laterale opulente.
Lâna, îmblânzită de energicile mâini ale
artistei, poartă vanitoasă mult prea subtile
tonuri de culoare, născute-n recipientele
vrăjitoreşti ale poţiunilor înfierbântate.
Imaginaţia clocoteşte. Câteva structuri
incisive perforează gândul molatec al lânii,
zgândărind-o.
Cercetând fiecare lucrare-n parte
realizezi că toate aceste minunate creatoare
poartă-n ADN-ul lor neexplicata pornire
de nimeni potolită a îmbinării gândului, cu
munca şi cu firul. Spre exemplu ADN 127,
ADN 144, formează patrimoniul genetic
al uneia dintre ele, informaţie pe care ne-o
prezintă voalat, prin intermediul unor
structuri cromatice aşezate pe „paturi” de

mătăsuri fine, atinse de briza rozului şi
verdelui. E ca o scriitură încriptată prinsă
de rugozitatea hârtiei manuale, ce-şi caută
isteţul cititor. Şi tot din zona scriiturilor cu
sensuri crezute a fi pierdute-n timp, fac
parte şi Poveştile din rune, în care semnele
stranii se prind în cosiţe feciorelnice narând
probabil istoria purtătoarelor lor.
Diurn-Nocturn, această cadenţă care
imprimă ritmul neîncetat al vieţii pe pământ
e resimţită de cele mai mărunte organisme
ale sale. Păstaie, sămânţă, germene, frunză,
floare, fruct şi iar păstaie, sămânţă, germene,
frunză, floare, fruct şi iar...ciclul se reia, am
zice noi, la infinit. Acum, timpul e însă oprit
şi ele prinse ca-ntr-un ierbar pe evanescente

benzi de material fluid, neutru. Deliciul optic
e asigurat de suprapunerile tonale şi de
diversitatea formelor stratificate. Şi tot din
lumea asta mare a Pământului, că ce altceva
suntem şi noi decât nişte Fructe ale lui, o altă
lucrare, de data asta încasetată. Ea cuprinde
tot ce înmagazinează el. Viaţă, adică sămânţă,
moarte adică obiecte-n descompunere
mâncate de rugină. Ochiul Divin cuprins în
macrameuri şi miliéuri supraveghează umila
noastră existenţă. Se-aude un fâlfâit. Sunt
Aripi de îngeri în destrămare. Să moară
oare şi speranţa? Dar triumful este asigurat
de Nunta în cer. Cortegiul nupţial feminin
în aşteptarea mirelui e ca un decupaj filmic,
în acelaşi timp amestec de scenografie,
coregrafie şi arte decorative, inteligent
gândit şi pus în scenă. Personajele în stofe
şi catifele ornate cu sofisticate pasmanterii,
prind viaţă şi, dirijate parcă de Chagall, îşi iau
zborul cuprinse de fiorul momentului: cele
două domnişoare de onoare, pe punctul de

a prinde buchetul aruncat; distinsa doamnă,
viitoare soacră, cernită-n văduvie şi, mama,
cu straie elegante împărăteşti, flanchează
ingenua mireasă. Doar voalul amplu asigură
legătura cu pământul, anunţând parcă o
viitoare „Întoarcere din rai”.
Rămânând în zona spectaculoaselor
desfăşurări perspectivale tridimensionale
dar schimbând spaţiul de amplasare,
lucrarea Vârtej de curcubeu în ploaie
trebuie citită în cheia foarte personală a
artistei, provocându-ne să o „descoasem”
asupra înţelesului simbolisticii ei. Se poate
însă descifra un inteligent joc alb- negru,
de imagini şi forme cu trimiteri grafice,
îndulcit de fotografiile unor personaje
familiare, multiplicate în diferite ipostaze.
In toată această furtună a stropilor deşi de
ploaie care încearcă să anuleze fericirea, se
încropeşte curcubeul din cercuri luminoase
colorate, semn că soarele îşi face loc şi
revitalizează starea sufletească.
De pe tărâmuri cu ape îngheţate de
această dată, îşi face simţită prezenţa prin
trena albă, impozantă, Împărăteasa zăpezii.
Discurile argintii cusute în multiple feluri,
preiau şi oglindesc deopotrivă reflexele
calde sau reci de lumină conferind de fiecare
dată un alt efect, în funcţie de unghiul
din care e privită. Şi tot din atmosfera
nopţilor lungi încălzite de întâmplări şi
personaje fantastice se desprind şi Poveştile
scandinave prinse în „pernuţe” burduşite cu
paie-nmiresmate. Ne-am aştepta la o lucrare
descriptivă, care să nareze, dar autoarea e
mult mai speculativă şi ne oferă doar mici
repere- simboluri vizuale: o pasăre, un snop
de grâu, un trident, o coadă împletită, un
peşte şi un ren... Liantul? sunt culorile şi
propria imaginaţie.
Şi, după ce am făcut acest maraton în
uriaşul fagure al robotitoarelor textilelor, ne
întoarcem la lucrarea care a stârnit magica
reverie a artelor decorative prin emanaţiile
olfactive, pentru a pătrunde în misterele
Castelului perimat. Supradimensionate,
frumoasele cărţi din jocul vieţii sunt
construite ingenios. O reţea brodată
din aproape imperceptibile filamente
textile asigură cadrul decorativ al plăcilor
scufundate cu totul în ceara cu rol de
soluţie revelatorie. Odată developate, ele
dezvăluie imaginile ascunse până atunci:
figuri de personaje familiale care, ca-ntr-o
reţea tainică asigură prin timpuri memoria şi
coeziunea familiei.
La fel s-a întâmplat şi în marea familie a
Ariadnaei: fire insesizabile ochiului profan,
au legat pe parcursul celor 18 ani, în nod
persan, relaţiile ursitoarelor ei.
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Cornelia TOŞA

Nelu MĂRGINEAN

Magda HAN

Nu cred

Pseudoploaia

Doar ziduri

Nu cred
că pasărea, în zbor,
îşi foloseşte doar o aripă.

Şi a plouat atunci...
Cu ploaie ceru-a binecuvântat
Prea dulcele-nceput.
(Sau să fi fost un plânset ce cu vaiet
Din mila cerului a izvorât?)

Doar ziduri, ziduri, nesfârşite ziduri
şi-o Ană care plânge neştiută
în fiecare dintre noi
frângându-şi mâinile zdrelite de molozuri...
ziduri...
de se vor nărui vreodată,
mai şti-vom oare cine suntem noi?

Nu cred
că un ochi rămâne treaz,
pe când celălalt
se află în visare.
Nu pot să cred
că uiţi să trecem împreună,
în zilele acestea,
pe lângă magnolia
înflorită nu numai
lângă cireşul roşu,
ci pentru totdeauna
în sufletele noastre.

Ochiul-lumină
A renunţat la obrazul
cu albii adânci şi sărate,
cu vaduri uscate şi ridate.
Ochiul cel temător
a devenit un ochi-lumină.
A păstrat obrazul zâmbitor
învăluit în încredere şi speranţă.
Va mai râde, va mai râde!
Cu ochii-lumină va privi
revărsatul zorilor, dezmărginirea
cerului şi apele,
fiind aproape sigură
că va mai întoarce
o filă a timpului
şi în ziua care urmează.

Acum c-un văl opac şi trist,
Meningele ar vrea s-ascundă,
Un “hai!” care-a promis un rai etern,
Un rai-infern.
Şi a fost prima zi şi a plouat...

A fi sau a nu fi
Roţi complicate macină timpul.
Ciocanul orologiului loveşte cu sete gongul
În noapte...
Păsări aţipite sub streaşina ochiului meu
Speriate-şi iau zborul, ţipând ascuţit.
O stea căzătoare anunţă o moarte,
Un nimb de lumină anunţă o zi;
Trandafirii-şi răsfrâng decolteul vestind luna mai...
Bobul de rouă a-ncremenit
Într-o îmbrăţişare şi-un sărut
Cu firul de iarbă...
Salcâmu-nflorit îşi chiamă la clacă albinele;
Viaţa priveşte spre cer clipind somnoroasă,
Cerşind nemurirea.
Între verbul “a naşte” şi verbul “a muri”
Cerşim tehui pentru o clipă, verbul “a trăi”.

Adrian RENTEA
Bogdana. La trecut
Buciume se tânguie undeva unde
orele trecute inima-mi cânta
goliţi de vlagă ochii mei
dalele de beton le fixează
acolo unde
nebănuit chipul tău
ascuns se oglindeşte în rănile ultimei ploi.
Buzele tale au şoptit un stins adio
ochii tăi mă privesc
goi ca un peron
dintr-o gară părăsită
ar fi trebuit să sar
nebunul din mine striga din rărunchi: sari!
am rămas însă pironit pe treapta ultimului vagon.
Bucata asta de poem
o păstram în sipetul cu amintiri
gândind că poate cândva o vom rescrie
dând împreună
alt sens unui poem
neterminat
amputat.

Douăzeci de poeme şi-un cântec de disperare
Adolescent naiv
fiind
visam

visam să o întâlnesc pe EA
căreia să-i dedic
douăzeci de poeme de iubire
şi de ce nu
poate chiar şi un roman.
Şi a venit
eu neştiind pe atunci
să mă joc cu peniţa şi cuvintele
am tăcut
am tăcut
precum tace un scafandru
care ştie
că oxigenul îi este limitat
şi în curând va trebui să părăsească
albastrul de cleştar
al adâncurilor
şi să se întoarcă
la barca ce-l aşteaptă
legănată de oceanul tern şi fără de sfârşit.
Când a plecat
am tăcut din nou
nu ştiam pe atunci
să-mi înmoi peniţa
în pelinul rănii supurânde.

Dacă poţi...
Mai spune-mi despre vară
şi despre macii înfloriţi
de nebunaticele iele
dansând desculţe în lumina lunii
printre copacii despletiţi.
Vorbeşte-mi despre soare
şi de dogoarea zilei la apus
despre izvoarele învolburate în cascade
şi de răcoarea apei
strânsă în căuş.
Mai împleteşte-mi părul
în cununi de spice
şi pune-mi în obraji bujori,
în roi de fluturi mă-nveleşte
şi mă ridică-n zbor „până la nori”
şi mai sopteşte-mi tainic, la ureche,
poveşti ori basme fără de sfârşit
şi dă-mi copilăria înapoi,
dacă mai poţi,
pentru o vară,
apoi transformă vara-n infinit...
seamănă mai degrabă
cu un cântec de disperare
sau cu poemul resemnat
al lui Mickiewicz.

Pescăruşul
Ce trist
se tânguia un pescăruş
solitar
trubadur cu un arcuş dogit
hai-hui cutreierând Golful Francez
părea să-i strige pe ai lui.
Din balconul în care
o muşcată se ofilea într-o glastră
zboru-i priveam nedumerit.
De ce-ar fi trist
când are orizontul la o bătaie de aripă
când marea întreagă
i se aşterne la picioare
şi nu-l încearcă nicio gripă?

Am spus atunci
că voi scrie douăzeci de poeme de iubire
câte unul pentru fiecare
iubire
deocamdată sunt în grafic

Pe când el
se avântă
şi despică soarele-n două
tu, poet nătâng,
tu stai şi-ţi sufli nasul în batistă
privind cu jind la îndepărtatele vapoare
stai şi te conversezi
cu o muşcată

Copii palide ale iubirii dintâi
le-am disecat
analizat, cizelat
încercând să dau strălucire de stele
unor pietre ce mi-au ars palmele
ultimele scrise

Privind atunci la biata floare
îmi părea c-ar vrea şi ea
să se arunce
în valuri doar atât
cât să-şi înmoaie
petalele
şi să le cureţe de praf
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Adrian A. GIURGEA

Ecoul gandurilor

Ce ne lipseşte?

Lipsa ta

In apa clipelor prezente,
imi spal cuvintele pe rand
si-acopar cu visari uitarea
ce-mi uita numele-asteptand.

Nevoia noastră e liniştea.
O căutăm, prin toate mijloacele
Ne apropiem de ea.
Cuvântul e departe...
Avem nevoie de linişte!
De Dumnezeu.

Stau chircite amintirile mele
nu mai au loc printre clipele
sparte-n reţele de socializare
cad pescăruşi, cad peruşi, cad izmene
dincolo de ziua aceasta
când doar privirea nu-mi mai cade
de pe gândurile tale
de pe tălpile tale
de pe marginea şanţului pe care
creşteau odinioară liţionii
ca nişte gânduri cu spini
înfipte în amintirile chircite
printre frunze de urda vacii
sau sufocate sub râuri de volbură.
Stau ghemuit precum amintirile mele
de teamă ca nu cumva
să mă sufoce lipsa ta...

Asa calatoresc prin vreme
in spatiul frunzelor fosnind,
iar cerul peste anotimpuri,
in palma inimii-l cuprind.
De vreti sa ma-ntalniti vreodata
la schitul celor patru ploi,
intrati sub clopotul de piatra,
ce suna numai pentru voi.
Iar vraja sunetelor grele
va risipi la nesfarsit
ecoul gadurilor mele
curgand sonor spre infinit.

Cuvintele mele,păsari albastre
La ora amurgului,
cuvintele mele devin păsări albastre
cu aripi de cer,
cuvinte-păsări pentru plecări şi întoarceri,
pentru uitare şi pentru iertare.
Cuvintele mele n-au somn,
le cheamă noaptea
să vindece rănile tăcerilor
celor rătăciţi pe drumul uitării.
Cuvintele mele sunt păsări albastre
ce-acoperă noaptea
cu aripi de cer.
cuvintele mele,pe răni fără vină,
in spaţtiul tăcerii
tes punti de lumină.

Nenumărate cercuri
Gândul e un cerc într-un cerc,
nenumărate cercuri
într-o lacrimă se îneacă,
privirea nu moare,
ea nu moare e lumină.

Nedefinită

Coloană de lacrimi
Zâmbet cu chip de statuie Coloană de lacrimi,
Noaptea cobori încet de pe soclu
Şi mâna îndoită
Ţi-o duci cuminte la ochi Priveşti prin monoclu lumina.

Eveniment gastro-cultural
Atmosfera în micul oraş M. avusese
întotdeauna un oarecare iz de sanatoriu.
Străzi vechi şi pietruite, alei întortocheate
mărginite de salcii melancolice, clădiri vechi
şi nepăsătoare la trecerea timpului, induceau oraşului şi locuitorilor săi o stare de
nesfârşită acalmie, asemeni unei lungi dupăamieze de duminică, atunci când timpul
pare că se dilată şi toate sunt suspendate si
condamnate la o eternă neschimbare. Viaţa
culturală urma şi ea acelaşi ritm balnear,
punctată de mărunte manifestări ale artiştilor locali şi de nelipsitele evenimente culturale cu intrare gratuită organizate de
Primărie în Piaţa Centrală, unde apăreau de
regulă artişti străini ce fuseseră în vogă in
urmă cu două decenii.
Bineînţeles că apariţia noului roman al
lui Ionescu fusese anunţată din timp. Zarvă
mare, afişe şi mai mari şi anunţuri periodice
la postul de radio local, ca să se ştie că
sâmbătă, la ora cinci fix, va avea loc marea
lansare a ultimului şi senzaţionalului roman
în care detectivul Cocor ne va uimi încă o
dată cu intuiţia şi cu spiritul său deductiv,
prinzând criminalul şi zvârlindu-l în puşcărie
pentru tot restul zilelor sale mizerabile.
M-am hotărât să mă duc fiindcă-l cunoşteam pe Ionescu încă din vremea studenţiei
la Facultatea de Litere, pe când scriam articole ce ni se păreau a fi revoluţionare şi
reformatoare pentru revista Universităţii
şi încercam amândoi disperaţi să devenim
colaboratori ai vreunui ziar naţional.
În timp, eu am ajuns să intru în echipa
redacţională a ziarului local iar el şi-a început
cariera solo de scriitor de romane poliţiste
inspirându-se din ştirile după-amiezii şi din
poveştile de viaţă ale deţinuţilor pe care-i
vizita regulat, în fiecare joi, interogându-i în
schimbul câtorva pachete de ţigări.
Sala în care avea loc lansarea ultimului
roman aparţinea vechiului cinematograf al
oraşului şi fusese reamenajată pentru a deveni multifuncţională deoarece în ultimii ani

Gânduri

Stătea pe nisipul roşcat,
Nu plângea,
Era fiert,
Durerea era perfectă,
Nedefinită până la perfecţiune.
Şi-a pierdut numele,
Zbura înlăuntru.
Şi-atât.

vânzarea biletelor scăzuse dramatic.
Înăuntru, invitaţii începuseră să se
adune, trei scaune onorifice au fost instalate
în faţa distinsului auditoriu, unul pentru
scriitor şi alte două pentru critici, iar o stivă
de romane, aranjate artistic, păzea strategic
uşa de la intrare, astfel încât nimeni să nu
poată ieşi fără să cumpere un exemplar.
Momeala era şi ea aranjată pe o masă
lungă, stil bufet: fursecuri, sărăţele cu
chimen şi caşcaval, prăjiturele cu gem,
cornuleţe cu rahat şi mai multe feluri de
cozonac şi pandişpan care ar fi îndeplinit
poftele oricărui fursecolog.
În capătul mesei, pe lângă sticlele de apă
plată şi suc natural, tronau mai multe sticle
de şampanie, al căror nobil conţinut urma
a fi turnat în pahare de plastic ordinar, de
unică folosinţă.
Sala era aproape plină de mulţimea de
prieteni, rude, vecini, cunoscuţi, plus câţiva
angajaţi ai presei, în aşteptarea discursurilor.
Ionescu se plimba agitat printre invitaţi.
Costumul bleu-marin îi era destul de
incomod iar afurisiţii de ochelari îi alunecau
mereu înspre vârful nasului. În plus, barmaniţa pe care o angajase să servească şampania şi fursecurile nu-şi făcuse apariţia şi
nici nu răspundea la telefon.
Deşi autor de romane poliţiste, Ionescu
îşi făcuse debutul literar cu un volum de nuvele la a cărui publicare îşi pierduse relaţiile
cu câţiva dintre cunoscuţii săi care se recunoscuseră în pielea unor personaje nu tocmai agreabile. Era îngrozit de ce avea să
se întâmple când se va hotărî să-şi publice
poeziile, căci avea câteva zeci de poezii,
scrise de-a lungul anilor, în momentele lui
cele mai negre şi mai dezolante. Se abţinuse
până acum să la scoată la publicare, dar
în ultimul timp simţea tot mai imperios
nevoia de a-şi etala cinismul şi gândurile
morbide la lumina zilei, în văzul tuturor:
“ia luaţi şi lecturaţi, citiţi, vedeţi cine este
Ionescu cu adevărat, un nebun dom’le, ce

Mi-am atârnat de gânduri
Pietre de moară
Şi le-am aruncat în pustiu
Fără cuvinte, fără priviri,
Fără dorinţe
Să zacă aşteptând
Liniştea morţii absurde
Până când mă voi fi trezit
Din nou
Mai târziu
Ca lumina arzândă a
Ultimei explozii solare.
Şi-atunci, dacă or fi supravieţuit,
Gândurile mele vor fi
Gândurile tale.

de Alda Adriana OLTEAN
mai, un scelerat, un psihopat, scrierile lui
se încadrează perfect în triada McDonald
referitor la diagnosticarea unui posibil viitor comportament deviant, aşadar, întradevăr, un posibil criminal în serie, cine şiar fi imaginat că aşa un băiat cumsecade şi
bine îmbrăcat, care saluta respectuos toate
babele aliniate pe banca din faţa blocului
e de fapt un monstru dezaxat, bun de
arătat la ştirile de la ora cinci”. Căci asta se
întâmplă când îţi speli păcatele în public,
iar Kant aşa perfect prusac şi burghez onest
cum era el, avea dreptate când spunea că
dacă am îndrăzni să destăinuim cândva tot
ce cuprinde eul nostru în intimitatea sa, în
fermentaţia sa egoistă, am dezvălui cel mai
groaznic spectacol posibil de pe faţa pământului.
Ionescu scoase un oftat iar fantoma lui
Kant dispăru când primul critic îşi începu
discursul în trombă, cu două bancuri,
dintre care unul mai deocheat bineînţeles,
pentru destinderea atmosferei. Lăudă apoi
alegerea motto-ului cărţii, calitatea coperţii
şi excelentele condiţii de tehno-redactare.
De altfel, ce ar mai fi de spus? A, bineînţeles,
acest domn Cocor, personajul principal
al romanului, era un ins totalmente respectabil, educat, manierat, politicos, aşa
cum ar trebui să fie toţi poliţiştii din ziua
de azi. Iar felul în care acţionează acest
domn Cocor este în totală conformitate cu
legea; prinderea şi arestarea suspectuluicriminal are la bază un dosar gros de probe,
toate obţinute în temei legal. Prezumţia de
nevinovăţie înainte de toate! Da, doamnelor
şi domnilor, este un roman educativ, iar
eroul său e un model demn de urmat pentru
toţi tinerii noştri care aspiră să intre în cadrul
forţelor de ordine. Mulţumesc!
Cel de-al doilea critic adoptă în schimb
un ton mai rezervat, demontă în bucăţele
intriga cărţii, o refăcu şi scoase la iveală, pe
baza ultimelor noutăţi ştiinţifice din C.S.I.
şi C.S.I. Miami, posibilele erori de ordin

criminalistic comise de domnul Cocor.
Urmă apoi o analogie Sherlock HolmesCocor, iar în final, viitorii cititori sunt
avertizaţi să remarce problemele de sănătate ale acestui biet Cocor, care s-ar părea că
suferă de hiperbulie, deoarece exagerează
în manifestările sale de fermitate, dârzenie
şi tenacitate, ceea ce-l împinge direct într-o
stare gravă obsesivo-fobică, din care cu greu
ar mai putea scăpa într-un eventual viitor
roman. În mod cert, dacă Ionescu vrea să
continue această serie de romane, trebuie
să introducă printre personajele dânsului
un medic psihiatru, care să-I ofere lui Cocor
sprijinul şi suportul medical de care are imperioasă nevoie.
Discursul lui Ionescu fu scurt, o enumerare rapidă de sponsori şi mulţumiri
atât celor care sunt prezenţi cât şi celor
care, împiedicaţi fiind de chestiuni grave
şi majore, nu au putut participa, dar care
oricum vor cumpăra romanul de pe rafturile
librăriilor unde-l vor găsi toată săptămâna
tronând la secţiunea noutăţi.
În sfârşit, invitaţii se pot apropia de masa
cu gustări şi şampanie, unde din nefericire,
barmaniţa nu şi-a făcut apariţia.
Ionescu e ocupat cu autografele... cu
drag... cu mult drag... cu foarte mult drag...,
cantitatea de drag variind de la o semnatură
la alta.
Postul de barman rămas vacant e
ocupat rapid de un nepot de-a lui Ionescu,
student la psihologie, care împarte cu
frenezie prăjiturele şi pahare: “Serviţi, vă
rog, fursecurile au un gust dement de
cocos, iar şampania, o nebunie! Da doamnă,
un adevărat delir culinar!” Lumea pare
încântată, iar evenimentul gastro-cultural
pare a fi un succes.
Iau în braţe o ladă din cele patru lăzi cu
cărţi rămase nevândute şi-l ajut pe Ionescu
să şi le ducă la maşină. Mă cam doare spatele, dar ce să-i faci, e greu cu... cultura în
ziua de azi!
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Inspiraţie şi relaxare la rezervaţia
de bujori de la Zau de Câmpie
Redactorii şi colaboratorii revistelor “Târnava” şi “LitArt” au pornit la sfârşitul lunii aprilie în căutarea muzei.
Şi unde poate fi găsită mai uşor inspiraţia decât în natură? Iar când în apropiere ai o rezervaţie naturală cum e
cea de bujori de stepă de la Zau de Câmpie e păcat dacă măcar o dată în viaţă nu îţi faci timp pentru a inspira
aerul curat dintre dealuri şi a admira gingăşia florilor de un roşu-sângeriu care te fac să visezi. Astfel, redactorii şi
colaboratorii celor două publicaţii, acompaniaţi de actorul Nicu Mihoc, prieten de nădejde al celor două echipe,
dar şi de artistul plastic Mana Bucur, preşedinte al UAP Târgu-Mureş, am pornit în dimineaţa zilei de 27 aprilie
să admirăm acel colţ de natură. Asta după ce în anii anteriori Şezătoarea literară “LitArt” a poposit de mai multe
ori pe meleagurile Zaului, unde alte comori aducătoare de inspiraţie cum ar fi salba de lacuri sau castelul Ugron
cu cele 365 de geamuri, 52 de camere, 4 turnuri şi 7 scări aproape i-au vrăjit pe iubitorii condeiului. De spus ar
fi poate multe de spus, poate ar fi interesant să vorbim aici şi despre legenda bujorului sau despre cel care s-a
preocupat decenii la rând de soarta acestuia, Marcu Sâncrăian, plecat dintre noi în urmă cu câţiva ani, însă asta
cu altă ocazie. Astăzi vă spun doar că în urma excursiei documentare aşteptăm cu nerăbdare viitoarele volume
de versuri sau eseuri care-şi vor fi găsit seva între dealurile Zaului. (Organizatorii)

Editura şi Revista LitArt
în parteneriat cu

Universitatea Cultural-Ştiinţifică Târgu-Mureş
vă invită marţi, 3 iunie 2014, cu începere de la
ora 18.00, în Sala Flora a Cinematografului ARTA
din Târgu-Mureş la momentul liric

LitArt 50

prilejuit de apariţia numărului 50 al revistei LitArt.
Vor recita din propriile creaţii poeţii: Zeno Ghiţulescu,
Eugeniu Nistor, Ileana Sandu, Gheorghe Botezan,
Magda Han, Constantin Nicuşan, Mediana Stan, Nelu
Mărginean, Ioan Astăluş, Rudy Moca, Adrian Rentea,
Susana Iurian şi Adrian A. Giurgea.
Momentul poetic va fi urmat de lansarea romanului

CARPE DIEM

semnat de R.M. POPESCU KNOTH.
Vor vorbi, în prezenţa autoarei:
Adrian A. Giurgea – editor,
Ioan Astăluş – scriitor,
Sandor Csegzi – director al UCŞ Târgu-Mureş.
Fundalul sonor: Alex Moldovan - vioară.

Editura LitArt
Au participat:
Eugeniu Nistor, Constantin Nicuşan, Ghiţă Botezan, Mediana Stan, Adrian A. Giurgea, Rozalia Cotoi, Mana Bucur (fotograf de
ocazie), Alexandra Ţifrea, Sorin Porime, Mădălina Porime, Nelu Mărginean, Gabriela Mărginean, Nicu Mihoc şi Robert Nistor.

Nelu MĂRGINEAN vă recomandă

Forsyte Saga şi O comedie modernă

John Galsworthy

Prozatorul și dramaturgul
englez John Galsworthy continuă în secolul XX tradiția veacului anterior. Vastul său ciclu
de romane Forsyte Saga (saga =
numele unei specii a literaturii
islandeze medievale, desemnând povestiri de amploare, în
proză, despre soarta unei familii, a unui neam) și O comedie
modernă îmbină observația
socială cu cea psihologică întro manieră realistă, nuanțată de
accente lirice.
Cele două cicluri se compun
din câte trei romane și câteva
nuvele care fac legătura între
romane. Astfel, Forsyte Saga
este formată din romanele Proprietarul, Încătușați de lege, De

închiriat și nuvelele Vara târzie
a unui Forsyte și Deșteptare,
iar O comedie modernă din romanele Maimuța albă, Lingura
de argint, Cântecul lebedei și
nuvelele Idilă mută și Trecătorii.
Personajul central al romanelor este mai înainte de
toate colectiv, familia Forsyte
(caracteristică burgheziei engleze de la sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul sec. XX),
pentru ca, pe măsura înaintării
de la un roman altul, Soames
Forsyte să se impună tot mai
puternic în calitate de exponent
al neamului său, reprezentant
al spiritului de proprietate, convins că orice se poate cumpăra.
Viaţa însă îi va imfirma această
convingere.
Definirea numelui Forsyte ca
reprezentativ pentru o întreagă
categorie socială are loc cu prilejul discuției dintre Jolyon cel

www.ecartionline.info

tânăr, un Forsyte nonconformist, vărul lui Soames și arhitectul Bosinney:
“- Un Forsyte, răspunse tânărul Jolyon, nu este un animal
rar. Sunt sute printre membrii
acestui club. Cu sutele sunt și
afară, pe străzi: îi întâlnești oriunde te-ai duce !
- Dă-mi voie să te întreb: după ce îi recunoști? spuse Bosinney
- După simțul lor de proprietate. Un Forsyte privește lucrurile prin prisma spiritului practic
- s-ar putea spune cu bun-simț
- iar un punct de vedere practic
se întemeiază pe instinctul de
proprietate. Un Forsyte, după
cum vei vedea, nu se dă de gol
niciodată.”
O carte reprezentativă pentru Literatura Engleză, dar şi
pentru Literatura Universală.
Citeşte-o!

Editura LitArt vine în sprijinul tuturor autorilor care doresc să-şi publice în volum
creaţiile atât în formatul tipărit clasic cât şi în
format electronic ibook, epub sau pdf.
De asemenea, le oferim celor interesaţi servicii
complete de promovare în paginile revistei, în
cărţile editate de noi sau prin intermediul unor
materiale promoţionale personalizate.
Informaţii despre condiţiile de editare şi
preţuri puteţi obţine apelându-ne la adresa de
email: redactia@litart.ro.
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