
NECLAR PRIN OGLINDĂ 
Anamorfoză/ transformare, transformarea/ reprezentarea unei metode sau 

termen istoric al artei, care se referă la imaginile de nerecunoscut distorsionate 
care devin vizibile din nou, identifică doar un punct special de vedere, sau prin 
intermediul unui obiect oglindă plasat pe ele. Béla Szepessy experimentează 
acest lucru în ultima vreme.
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o carte problematică, ce pune implicit în dezbatere, prin 
vocile interlocutorilor, dar şi prin vocea proprie, dileme şi 
aporii contemporane, anomalii şi excese de diferite tipuri, 
nuanţe şi dimensiuni.

Arta dialogului

Iulian BOLDEA

ÎN ACEST NUMĂR: 

Proză scurtă de

Adrian RENTEA

Andreea PĂLĂCEAN

Poezii de 
Mirela ORBAN

Irina Lucia Mihalca

Itinerar basarabean 
Stolichnaia vodka şi 

moldovski jazâk

pag. 11

... Alexandru Lungu participă, inevitabil, la un fel de proiect 
alternativ al literaturii române. Unul în care consecinţele 
estetice ale sincronizărilor masive din interbelic urmau să îşi 
exercite efectele asupra întregului câmp literar...
pag.5,6

Underground și avangardism

Dumitru-Mircea BUDA
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De câțiva ani buni, (să tot fie vreo cinci), 
Compania Liviu Rebreanu a Teatrul Național 
Tîrgu-Mureș a inițiat un proiect de teatru 
dedicat tinerilor liceeni, sub titulatura GUGA 
JR. În cadrul acestui proiect, voluntarii 
înscriși în programul de voluntariat al 
teatrului au fost protagoniștii unor spectacole 
realizate pentru ei sub directa îndrumare 
a unor oameni de teatru. De exemplu, 
regizorul scoțian Scott Johnston a realizat cu 
Trupa GUGA JR. spectacolele Suntem praf de 
stele, SHOES sau WANT. În cadrul aceluiași 
program au mai fost realizate spectacolele 
Să zicem da! (regia Rareș Budileanu) și Love 
is… (regia Roxana Marian). Ecourile acestui 
program de succes au ajuns până în Irlanda, 

la Waterford Youth Arts (WYA), o instituție a 
cărei principală preocupare este dezvoltarea 
aptitudinilor artistice în rândul tinerilor. 

Astfel, Waterford Youth Arts a câștigat 
finanțarea unui proiect internațional prin 
programul Erasmus, proiect în care parteneri 
sunt Teatrul Național Tîrgu-Mureș și 
Teatrul Stella Polaris din Norvegia. Proiectul 
se numește Youth Arts Projects – Learning 
Leadership Skill și obiectivul său principal 
este acela de a realiza un schimb de bune 
practici și metodologii folosite în fiecare 
organizație (prin intermediul proiectelor 
artistice) pentru a contribui la activitățile de 
dezvoltare personală și socială ale tinerilor 
implicați  în proiect. 

Cu alte cuvinte, fiecare grup de tineri 
implicați în proiectele celor trei parteneri 
participă la o activitate artistică ce este 
susținută și îndrumată de unul sau mai 
mulți tutori. Acest proces este înregistrat și 
documentat pentru a putea fi materializat 
ulterior într-un ghid de bune practici. 
Totodată, pe parcursul proiectului vor 
fi identificate și dezvoltate abilitățile de 
leadership ale tinerilor implicați.

În ceea ce privește Teatrul Național Tîrgu-
Mureș, proiectul va consta în organizarea 
unei minicompanii de teatru în cadrul căreia 
tinerii sunt implicați atât la nivel artistic cât 
și managerial. Astfel, în afara tinerilor actori 
ce vor face parte din trupa de teatru, vor mai 
fi prezenți un tânăr coordonator de proiect, un 
coordonator tehnic și un PR manager. Aceștia, 
sub directa îndrumare a echipei Teatrului 
Național, vor produce și prezenta publicului 
spectator produsul lor artistic, mai exact, 
un spectacol de devised theatre în regia lui 

Laurențiu Blaga. 
Activitatea Trupei GUGA Jr. din această 

stagiune s-a materializat prin câteva 
ateliere de devised theatre, ce vor continua 
și în perioada următoare, materialul teatral 
realizat urmând să stea la baza spectacolului 
propus pentru proiectul Youth Arts Projects – 
Learning Leadership Skills. 

Un moment important al proiectului 
este avanpremiera spectacolului de devised 
theatre, avanpremieră ce va avea loc la finele 
lunii iunie, la Teatrul Național Tîrgu-Mureș, 
urmând ca premiera să fie programată în 
luna septembrie 2018, la începutul Stagiunii 
2018-2019.

Punctul final al Youth Arts Projects 
– Learning Leadership Skills presupune 
diseminarea și schimbul de informații și 
materiale documentare între cei trei parteneri 
(Teatrul Național Tîrgu-Mureș, Waterford 
Youth Arts și Stella Polaris, precum și punerea 
bazelor unui nou proiect internațional care îi 
va avea în centrul atenției pe tinerii artiști.

Biroul PR
Compania Liviu Rebreanu 

teatru

Teatrului Național Tîrgu-Mureș – partener al Proiectului 
Youth Arts Projects – Learning Leadership Skills
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departe sub acest unghi, 
rescriind practic, abuziv, 
marile capitole din istoria 
noastră, implicit pe aceea a 
tranziţiei postcomuniste”), 
în timp ce Dorin Sarafoleanu 
aşează în contrast omul 
modern şi cel postmodern 
(„Omul societăţii moderne 
avea valori şi repere morale 
care-l îndemnau să muncească 
şi să creeze durabil. Omul 
postmodern – contemporanul 
nostru – este îndemnat şi 
stimulat să trăiască ziua 
de azi fără a lua în calcul 
viitorul. Valorile lui au ajuns 
kitsch-urile, el aleargă după 
o libertate totală în gândire 
şi comportament, preferă 
vulgaritatea, îl indispun elitele, 
adoptă gândirea superficială 
în locul gândirii creatoare. 
Este manipulat de profitorii 
societăţii consumeriste prin 
excesul de vizualizare, care 
promovează satisfacţia frustă, 
imediată, heterogenă, vulgar 
administrată. Eclipsa de logică, 
libertinajul au învins raţiunea, 
credinţa, morala, valorile, 
lucrul bine făcut”. Ioan Aurel 
Pop are o poziţie lipsită de orice 
echivoc în privinţa apărării şi 
ilustrării identităţii naţiunii, 
sau a legitimei nevoi de adevăr 
a istoricului („Sunt unul dintre 
apărătorii ideii de naţiune 
şi al realităţii care a generat 
această idee“; „A scrie cu suflet 
de român istoria românilor 
este un lucru absolut normal, 
dacă nu pierdem niciodată din 
vedere aspiraţia spre adevăr, 
spre cel relativ, fireşte, fiindcă 
numai acesta ne e dat nouă, 
oamenilor“).

Portretele din a doua parte 
a cărţii ne dezvăluie o percepţie 
nuanţată, uneori empatică, 
alteori critică asupra unor 
figuri importante ale culturii 
contemporane, textele ilustrând 
amprenta admiraţiei, anumite 
iluzii şi deziluzii, dar şi un 
bun echilibru între detaliu şi 
imaginea de ansamblu. Vocea 
autoarei care ascultă de un 
precept de riguros efect etic (a 
spune ceea ce crede și a scrie 
aşa cum simte) nu ezită să 
capete, uneori, un ton grav, 
sever, ce exprimă judecăţi de 
valoare asupra unor realităţi 
degradante ale prezentului, 
precum în paginile consacrate 
profilului lui Adrian Marino 
(„Nu se practică, acum, mai 
mult ca oricând, boicotul şi 
marginalizarea unor scriitori 
sau oameni de cultură şi 

Iulian BOLDEA

Arta dialogului

Născută din sentimentul 
datoriei morale şi din simţul 
valorii, cartea Angelei Martin 
Ascensiuni interioare (Editura 
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2016) e o carte de interviuri şi 
portrete, o carte de subtextuale 
„exerciţii de admiraţie”, în care 
între imaginea celui intervievat 
şi imaginea celui care întreabă 
se întrevede o armonie subtilă, 
o empatie irepresibilă, mărturi-
sită de altfel, cu modele şi 
exemple umane:  „Toate mode-
lele se produc şi re/produc prin 
chiar elanul admiraţiei noastre 
– individuale, colective – care le 
amplifică iradierea şi vibraţia. 
Fără această împărtăşire spiri-
tuală şi afectivă, echivalentă 
cu o renaştere mereu fonda-
toare de identitate şi de va-
loare, conştiinţa comună a 
apartenenţei la o cultură este, 
de altfel, de neînchipuit”. 

Discrete, informate, echi-
librate, lipsite de retorism, 
întrebările sunt stimulatoare. 
După cum răspunsurile pro-
vocate de aceste interogaţii re-
levă interesul interlocutorilor 
pentru probleme de actualitate, 
precum în cazul istoricului 
Florin Constantiniu, care 
dezvăluie o sumă de tare ale 
lumii în care trăim, un set de 
metehne ale românilor, de 
la omniscienţa manifestă şi 
retrogradă, la demagogie sau 
suficienţă în problemele cele 
mai stringente ale naţiunii. 
Demn de interes este accentul 
plasat asupra ideii de identitate 
naţională, în opoziţie cu cam-
paniile de impunere a unui 
fel de „internaţionalism” pro-
vocat şi favorizat de globali-
zare, multiculturalism şi 
postmodernitate: „Identitatea 
naţională – în sensul ei cel 
mai larg (istorie, cultură, 
moravuri) – este un obstacol 
în calea oricărei forme de 
internaţionalism. De aici, 
inevitabila ciocnire la care 
asistăm. Istoria, mai exact 
memoria istorică – pentru 
a mă referi la domeniul 
meu de specialitate – este o 

componentă fundamentală a 
conştiinţei identitare. Pentru 
a surpa această conştiinţă, 
memoria istorică trebuie de-
bilitată până la dispariţie. 
Una dintre direcţiile de atac 
a fost campania împotriva 
miturilor istoriei naţionale. 
Să fiu bine înţeles: eliminarea 
miturilor este o acţiune de 
salutat. Istoria se hrăneşte cu 
adevăruri, nu cu mituri. La 
noi, însă, printr-o confuzie de 
definiţii, un şir de idei-forţă ale 
conştiinţei naţionale – precum 
continuitatea sau unitatea 
naţională – au fost declarate 
mituri pentru a fi apoi com-
bătute”. 

Din interviul cu Augustin 
Buzura se desprinde o stare de 
amărăciune nereprimată, de 
revoltă împotriva unor stări 
de lucruri sau de mentalităţi 
aberante şi agresive, care nu 
îşi au locul într-o societate 
modernă, democratică, aşa 
cum se pretinde a fi a noastră 
(„…m-am pomenit atacat cu o 
furie pe care nu mi-o puteam 
nicicum explica. La început am 
fost derutat: nu înţelegeam cu 
ce greşisem. Pe urmă, mi-am 
dat seama că laşii şi turnătorii 
de ieri şi, în special, frustraţii 
deveniseră peste noapte pro-
fesori de democraţie. Erau 
condamnaţi cu vehemenţă 
apoliticii, neangajaţii. Şi, 
pentru că la capitolul cărţi erau 
vulnerabili sau inexistenţi, 
ne-au angajat ei! Căci dacă ei 
erau slugi, nu puteau concepe 
că cineva ar putea să rămână 
independent, adică în afara 
unor partide sau a unor lideri 
cu influenţă. Marin Sorescu şi 
Valeriu Cristea au fost pur şi 
simplu linşaţi – am să spun 
asta de mii de ori! –, eu am 
avut noroc”). 

Eugen Simion se referă, 
şi el, la dezinteresul faţă de 
valorile naţionale, dar şi la 
anticomunismul de ope-
retă, ce declanşează mai de-
grabă „oratorie populistă şi 
sterilă”, observând că „lumea 
românească este, la ora actua-
lă, o lume în conflict”. Nu 
sunt iertaţi nici aceia care 
amputează fondurile destinate 
culturii („Când e vorba de tăiat 
bugetul, cultura e victimă 
predestinată”.). Istoricul 
Alexandru Zub sancţionează 
demitizările pripite, ce conduc 
la desfigurarea adevărului 
şi a eticii istoriografice 
(„Demitizanţii din ultimul 
sfert de secol au mers cam 

promovarea altora, cu mult 
efort financiar, pentru a se 
bucura de «false prestigii»? 
Mai există azi cu adevărat 
o breaslă a scriitorilor sau 
doar grupuri de influenţă? Nu 
au acceptat oare o parte din 
intelectualii noştri poziţia de 
subalterni şi de buni executanţi 
ai comenzilor politice, aşa cum 
indignat observă Marino?”). 

Memorabil e portretul lui 
Buzura, în care se reprezintă un 
raport instabil al scriitorului 
cu personajele sale, în reţeaua 
de goluri şi plinuri a naraţiunii 
(„Scriitorul îşi dezmeticeşte 
personajele pe rând şi anevoie, 
mai întâi, printr-un fel de 
pipăială a golului în beznă, apoi 
le dibuie conturul, consistenţa 
precară şi trăirea tulbure, 
pentru ca, la capătul unui 
travaliu dureros prin care 
trece cu fiecare în parte, să le 
trezească, în fine, la conştiinţa 
de sine”). Interpretările subtile 
ale cărţilor lui Augustin Buzura 
subliniază inserţia unor exer-
ciţii de psihanaliză („a avut 
inteligenţa, talentul şi forţa 
să facă dintr o pasiune – psi-
hanaliza – un instrument 
de persuasiune în serviciul 
literaturii“), dar şi rostul unor 
strategii şi tehnici narative de 
mare rafinament („rupturile 
narative, ambiguitatea şi 
discontinuitatea discursului, 
fracturarea realului, implan-
tarea elementelor de fantastic 
şi oniric, colajul, naraţia 
cinematografică, dilatarea 
sau comprimarea spaţiului 
şi a timpului, accelerarea sau 
frânarea ritmurilor prozei, 
transgresarea genurilor 
literare, amestecul stilurilor, 
al limbajelor şi chiar al 
graiurilor“). 

Cartea Angelei Martin e 
o carte problematică, ce pune 
implicit în dezbatere, prin 
vocile interlocutorilor, dar şi 
prin vocea proprie, dileme şi 
aporii contemporane, anomalii 
şi excese de diferite tipuri, 
nuanţe şi dimensiuni. Cu o 
rafinată artă a dialogului, cu 
obiectivitate, cu o expresivitate 
născută din graţie a cuvântului 
şi ştiinţă a efectelor literaturii, 
ajungând, cumva, prin alţii, 
spre sine, cum ar fi spus 
Steinhardt, Angela Martin ne 
oferă în cartea sa însemnele 
unei ascensiuni interioare, ale 
unor iluminări subtextuale, 
care formează liniile de forţă 
ale unui autoportret spiritual. 
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Nu văd unde este incompatibilitatea

dacă iau creionul 
green pacifiştii ies cu pancarte în faţa primului vers
de parcă aş fi regina defrişărilor nu tăiaţi copacii strigă
învârtindu-se în cercuri concentrice în jurul paginii virgine
să moară bărzăunii şi ghionoaiele 
câte creioane o să stricaţi cu scrierile voastre

când pun mâna pe stilou ceilalţi se uită chiorâş
jos cu păturile elitiste burghezo-moşiereşti 
tu n-ai auzit de pixul de unică folosinţă
îl oboseşti până la epuizare şi-l arunci la gunoi
ce mai contează 5 grame de plastic nedegradabil 
într-o mare de mizerii

legată la stâlpul infamiei nedemonstrate
imaculata îmi zâmbeşte cu subînţeles
cu mine cum rămâne doar nu mă laşi fecioară
până-mi îngălbeneşte pielea 
şi mi se creponeaza ireversibil formula chimică
hotărăşte-te cu ce mă abordezi 

şi ca să nu-mi folosesc prehensiunea 
asupra nici unui obiect contondent de scris
am preferat presiunea polidigitala inteligentă 
asupra unor obedinte taste 
încheiată orgasmic cu-un onomatopeic print

în geamătul final contorsionându-se
printre rândurile îngroşate cu antipatii declarate 
s-a decelat poema non grata

Disertație pe marginea simțului olfactiv în loc de bun-venit

liniștea de acasă 
masa patul 
noptiera cu droguri zilnice 
icoanele pictate pe lemn vechi 
amorțite sub umbra răsăritului 
cădelnița în miniatură unde aprindea de-o vreme 
boabe de tămâie duminicile 
nici ea nu mai știa de ce 
motivul se înstrăinase peste munți 

poate așa se simțea aproape 
crescută în arome bisericești 
își asemuia părintele unui arhanghel 
coborât de pe pereții lăcașului sfânt 
de câte ori îmbrăca roba și îi auzea 
vocea nepământeană propovăduind în naos 
printre anafură si mir 
până într-o zi când îl văzuse doar tată 

se scutură de arhaismul încolăcit pe gând 
ca o bluză prea strâmtă 
în timp ce inspira cu nesaț aerul știut 

sau poate îi plăcea să creadă 
fumul înmiresmat 
era calea de transcendență metafizică 
a dorințelor ei spre...undeva 
pe raftul unei biblioteci alexandriene 
îndosariate cu nume și cnp 

în fine 
divaga acum 
de mulțumire să zicem 
era acasă 
și cel puțin o rugă aleasă probabil aleatoriu 
se împlinise

poezie

Mirela ORBAN

Irina Lucia MIHALCARespiraţia iubirii  
 
Omul dă lumină lucrurilor întunecoase,  
sufletul călător 
pe pământ este chinuit,  
în vis se-aşează acolo unde-i place,  
uşurat, luminat, înălţat.  
Lumini se sting şi se-aprind, 
risipind aurore spectrale 
în destinul implacabil, 
în cercuri, păsări ne-nsoţesc 
corabia torentului de vise.  
 
Mă gândeam la tine, te priveam,  
unde-i pânza freatică va fi şi viaţa, 
şi sete potolită, şi-atâtea altele,  
dacă drumul e vibrant,  
picătura de viaţă de acolo vine!  
Cum mă vedeai? Întind palmele 
pline de cuvinte, alege!
Mă simţi, acolo, lângă tine,
privindu-te în culori străvezii?  
Atinsă, mângâiată, alintată,
adâncă simţire, cu multe exclamaţii 
de-mplinire şi mulţumire, 
prea departe am ajuns,  
trăirea mă depăşeşte, din suflet vine,
o foame reciprocă de energie, 
ca şi iubirea, 
nu ştii de unde se porneşte
şi unde se va opri. 

De ce s-a ales trupul 
pentru a definitiva creaţia? 
Îmi plac reacţiile tale de necontrolat, 
de bucurie, de satisfacţie, 
vreau să te topeşti cu mine,

în acel moment de erupţie 
din trupul de femeie,  
aşternând, apoi, o tăcere fantastică.  
Nu orice trup ne împlineşte!  
Pe unda iubirii ne topim 
unul în braţele celuilalt,  
simţim totul în umbra viselor,  
- un dans al privirii, fiori,  
zâmbet de primăvară, adâncă emoţie,  
lumină, înălţări şi dureri -  
trăirea e vie, caldă, de necuprins,  
cuvintele par golaşe, nedefinite...  
 
S-aprindem lumina, tulburată vei fi,
simţind căldura trupului,  
meriţi mai mult decât crezi tu că meriţi!  
Totul trebuie să curgă, să ardă-n adâncuri,  
fiecare cerc deschis trebuie închis,  
fiecare umbră a zilei 
îşi continuă zborul vieţii,  
tot ce se naşte  îşi aşteaptă 
trăirea şi-apusul umbrei perfecte.  
 
O energie blândă, necesară, 
este, acolo, în fundaţia de petale 
şi construcţia de vise,  
o energie ne-aduce echilibrul vindecător,  
zâmbetul tău devine luminos,  
doar vântul ştie să se-oprească,  
să nu dărâme lumea noastră.  
În scufundarea noastră sibilină, 
sfidând sângele roşu al inimii pulsânde, 
curând vom atinge marea, eterna lumină...

La izvorul de lângă cruce 
  
Acolo, pe un deal, este o cruce lângă un izvor, 
acolo, caii obosesc şi omul îşi opreşte căruţa,  
se-aşază, se odihneşte 
şi priveşte 
întinderea vălurită, dealurile şi munţii... 
  
Nu este singur! 
În acea linişte se întâlneşte cu toţi cei plecaţi.
Acolo, un loc ales - omul îşi lasă gândurile 
- un semn al învierii, locul unde este cu 
Dumnezeu -.
Un drum parcurs la graniţa dintre lumi, 
un drum care duce spre cursul râului din zare. 
  
Acolo, pe un deal, este o cruce lângă un izvor, 
o cruce care urcă spre Cerul deschis, 
un cer străbătut mereu de nori... 
  
Acolo omul se-opreşte,  
se aşază şi este pentru un timp, undeva. 
Îşi priveşte dintr-un punct libertatea - un loc  
al privirii, un loc al opririi - şi-i înţelege 
esenţa.,
Un zbor, o plutire şi  eliberarea - fixarea, 
desprinderea 
şi intersecţia timpului “prezent” şi-a gândului 
“a fi”- 
în “a fi prezent”... călător aici şi pe cer... atât 
de firesc!
  
Acolo, pe un deal, este o cruce lângă un izvor...
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Ca întreaga generaţie din 
care face parte – cea a primilor 
ani postbelici – Alexandru Lungu 
participă, inevitabil, la un fel de 
proiect alternativ al literaturii 
române. Unul în care consecinţele 
estetice ale sincronizărilor masive 
din interbelic (culminând cu 
primele valuri avangardiste) 
urmau să îşi exercite efectele 
asupra întregului câmp literar, 
iar destinele creatoare ale 
tinerilor debutaţi în ultimii 
ani ai celui de-al doilea război 
mondial aveau să exploateze 
până la ultimele consecinţe 
paradigma modernităţii. Prin ei, 
şi prin cei care ar fi putut să le 
urmeze, era natural ca literaturii 
române să i se imprime, în 
sfârşit, o traiectorie europeană 
autentică, garantată, oarecum, de 
prospeţimea şi viteza de asimilare 
a unei culturi Central-Est-
europene tinere, cu o identitate 
fără îndoială specială (un original 
aliaj latino-slavo-levantin cu 
antene racordate energic la 
Europa Centrală).

O simplă enumerare a 
numelor care pot fi asociate 
acestei generaţii – „generaţie 
pierdută” cum i s-a spus, cu o 
sintagmă pe care Alexandru 
Lungu o găsea prea excesivă – 
creează aşadar nostalgii ce se 
revarsă într-o nemărturisită 
fantasmă a unei literaturi 
române ocolite de tragedia 
proletcultistă, de cenzură, de 
degradantul delir al dictaturii 
ceauşiste, de compromisurile 
morale, soluţiile de supravieţuire 
prin rezistenţă interioară, 
subversivitatea, disidenţa şi 
formele estetizate ale protestului. 
Nostalgia are, fără îndoială, 
un puternic reflex vindicativ, 
pornit din şocanta diferenţă 
de nivel dintre literatura post-
avangardistă pe care o sufocă 
proletcultismul şi retardul 
cultural major pe care acesta 
îl impune. S-a vorbit suficient 
de mult şi de dramatic despre 
acest moment fatal, ale cărui 
consecinţe au fost percepute 
invariabil drept catastrofice. Şi 
fără îndoială că au fost astfel, dar 

mai degrabă pe termen scurt. 
Prelungirea abuzivă a 

fantasmei culturale la care mă 
refer nu poate fi avantajoasă. Ea 
explică şi epuizează un context 
socio-politic, istoricizat, dar riscă 
perpetuarea unei viziuni fataliste 
şi  întrucâtva simplificatoare. 
În orice caz, mizând excesiv pe 
evidenţe şi ignorând geografia 
non-explicită, underground, 
„geografia secretă”, pentru a-l 
parafraza pe Cornel Ungureanu, a 
fenomenului cultural românesc 
din secolul trecut. Fără îndoială 
că nu poate fi decât dificil să 
gândeşti destinul literar al lui 
Alexandru Lungu, ca şi al lui 
Alexandru Vona, Pavel Chihaia, 
Ion Caraion, Geo Dumitrescu, 
Virgil Ierunca, Paul Păun, 
Constant Tonegaru, pe acela 
al lui Blaga sau al cerchiştilor 
sibieni ş. a. (într-o serie spontan 
şi aleatoriu definită de nume 
supuse aceleiaşi fatalităţi 
istorice) fără a constata efectele 
biografice şi bibliografice ale 
totalitarismului asupra lor. 
Cele mai grave - epurările, 
condamnările şi exterminarea 
programată – nu vor fi niciodată 
suficient condamnate pentru 
monstruozitatea prin care 
au fost posibile. Dar ceea ce a 
fost traumatic pentru o lume 
românească supusă torturii şi 
dezumanizării, căreia i s-au 
distrus sistematic elitele şi, cu ele, 
identitatea modernă, europeană, 
nu se traduce invariabil prin 
traumă în literatură. 

Suntem tentaţi să citim 
literatura scrisă sub totalitarism 
şi literatura care urmează unei 
dictaturi cu suspiciunea că 
sistemul de constrângeri pe care 
a trebuit să-l înfrunte a produs 
daune majore calităţii estetice 
şi orizontului de semnificaţii 
a textelor, ancorându-le în 
concreteţea epocii, în datele 
ei fatale.  Nenumărate studii 
au revelat indisolubila relaţie 
a literaturii române din 
comunism cu un cod politic şi 
etic, în lipsa căruia s-ar produce 
o decontextualizare cu urmări 
dramatice. Un fel de teamă 
că, în lipsa cifrului politic, tot 
destinul literaturii române scrise 
în sau din afara comunismului 
nu s-ar putea susţine suficient 
estetic, funcţionează, încă, uneori 
nemărturisit, în perspectivele pe 
care le avem asupra trecutului şi 
a reprezentării lui în prezentul 
imediat. 

Cred aşadar în necesitatea 
unei detensionări a modului 
în care ne raportăm la tabloul 
literaturii române din a doua 
jumătate a secolului trecut. E 
foarte posibil ca aceasta să fi 

şi început să se producă, mai 
ales în ultimul deceniu, când 
mare parte din pasiunile post-
traumatice şi obsesiile inevitabile 
au început să se estompeze. 
În lipsa lor, generaţia născută 
după 1990 poate privi înapoi 
cu o detaşare benefică, de la o 
distanţă necesară unei evaluări 
adecvate, spre generaţia unui 
poet ca Alexandru Lungu, 
înţelegând de îndată sensul celor 
două cezuri ale scrisului său - 
prima, după ce excepţionalul 
său volum de debut, Ora 25, e 
interzis şi dat drept exemplu de 
literatură „decadentă, afectată 
de morbul putreziciunii” de 
către propaganda proletcultistă, 
a doua după scurta perioadă de 
timidă revenire cu volume de 
versuri (1968-1973), instalată în 
primul deceniu al exilului în 
Germania. Netransformând, 
însă, aceste cezuri în subiect 
propriu-zis al interpretării şi 
constatând metamorfozele 
poeziei lui, trecută, din 
experienţa post-avangardistă, 
ireverenţioasă şi spectaculară, 
a volumului de debut – citit în 
cenaclul lui Vladimir Streinu şi 
premiat în manuscris – înspre 
o poetică a melancoliei, elegiacă 
şi misterioasă, în afinitate 
structurală cu Lucian Blaga şi 
explorând înfiorată un cosmos 
crepuscular, hieratizat şi 
reinvestit cu ipoteza epifaniei. 

Destinul lui Alexandru 
Lungu e, în fond, una dintre 
alternativele, aparent limitate, 
care se ivesc sub orizontul 
sumbru al totalitarismului: el nu 

emigrează imediat, în primii ani 
postbelici, aşa cum fac numeroşi 
alţi colegi de generaţie, dar şi 
interbelici deja consacraţi care îşi 
vor redefini identităţile în spaţiul 
cultural occidental (printre 
cazurile radicale de metamorfoză 
în exil numărându-se, fireşte, 
Cioran şi Ionescu), ci alege, 
mai întâi, soluţia rezistenţei 
interioare, excluzând însă total 
orice manifestare publică. 
Aceasta echivalează cu tăcerea 
editorială – nu şi cu renunţarea la 
creaţie. Trauma totalitarismului 
provoacă o mutaţie majoră în 
poezia lui Alexandru Lungu, 
care îşi defineşte, practic, o 
identitate şi o individualitate 
subtil elaborată dintr-o 
descendenţă post-simbolistă, 
turnată într-un dialect poetic 
sacerdotal, de o ceremonialitate 
tainică, explorând esenţialitatea 
limbajului şi puritatea unei 
frumuseţi redescoperite a lumii. 
Portativul viziunii poetice are 
în armură o simbolistică a 
irealităţii, a impoderabilului 
şi fragilităţii, în care criticii 
văd, pe drept cuvânt, reflexul 
istoriei opresive, dar izbuteşte 
să stabilească, până la urmă, 
mărcile dominante ale lirismului 
acestui poet de mare rafinament 
al notaţiei.

Mutaţia din avangardism e, 
însă, mai degrabă o metamorfoză 
spectaculoasă, pentru că 
Alexandru Lungu îşi păstrează, 
de fapt, permanent, un concept 
al culturii ce provine din acesta. 
Dacă viziunea şi 

(Continuarea în pagina 6)

UNDERGROUND ȘI AVANGARDISM
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expresia renunţă la fronda 
şi iconoclasmul debutului în 
favoarea unei formule poetice 
aparent conservatoare, calofilă 
şi ritualică, rostind metafore 
austere despre cartografia 
secretă a lumii, întreaga 
administrare a poeziei lui, de la 
opţiunile editoriale exclusiviste 
la ritmicitate şi concepţie, să-i 
spunem, vizuală, a volumelor, 
e de sorginte avangardistă. 
Mai întâi, evidenta tentă de 
recuperare a unui sincretism 
originar, pierdut, al artei – pe care 
dublarea poemelor cu o grafică 
întru totul aparte, adevărată 
operă minuţioasă de caligrafie, şi 
culorile vii ale plachetelor scoase 
în regie proprie o mărturisesc. 
Apoi, însuşi acest concept de 
plachetă realizată în atelierul 
propriu, ca replică artistică la 
automatizarea uniformizant-
alienantă a tiparului, cu inserturi 
de grafică inedite, aşa încât 
exemplarele sunt personalizate 
iar tirajele – ca, odinioară, cele 
ale efemeridelor avangardiste – 
sunt explicit confidenţiale (există, 
pe ultima filă a acestor bijuterii 
autografe, detalieri minuţioase 
ale tipurilor de exemplare 
realizate şi a destinaţiilor lor) e 
operă de avangardist. 

Nu diferit stau lucrurile cu 
ineditul experiment editorial, 
realizat în aceeaşi manieră, 
al reviste Argo, intrată într-o 
mitologie contemporană a 
exilului, în paginile ei imperativul 
de coeziune prin cultură al 
diasporei româneşti fiind, de 
fapt, îndeplinit tot printr-un 
concept exclusivist-avangardist 
de publicaţie aproape exclusiv 
hand-made. Revista, îşi amintesc 
prietenii poetului (între ei, Dan 
Dănilă, în numărul 7-8/2009 al 
revistei Limba Română, într-o 
caldă evocare, intitulată Veşnicul 
argonaut) era trimisă personal 
numai celor care o solicitau şi 
deveneau, de cele mai multe ori, 
colaboratori.

Diferenţele de opţiune ca 
discurs şi prezenţă culturală 
ale lui Alexandru Lungu, se văd 
cu claritate, faţă de trend-ul 
general al scriitorilor români, 
şi în experienţa exilului. După 
ce poezia lui evoluase pe o linie 
oarecum subterană canonului 
oficial-estetic din timpului 
„dezgheţului cultural” din ţară, 
având o formulă personală, 
poate, de evaziune şi salvare 
a identităţii creatoare, exilul e 
lipsit total de orice gesticulaţie 
protestatară, de conotaţii politice, 
de tendinţe revanşarde. Absenţe 
care ar putea părea paradoxale 
în cazul unui poet marginalizat 

în ţară şi care optează, după 
spulberarea ultimelor iluzii de 
liberalizare din anii şaizeci, 
pentru soluţia exilului. În parte, 
izolarea în estetic a lui Alexandru 
Lungu, atât în anii româneşti 
ai existenţei sale cât şi în aceia 
ai exilului, e motivată şi prin 
dublarea, la fel de paradoxală, 
a vocaţiei lui poetice cu 
aceea ştiinţifică, în domeniul 
medicinei. Într-un mod aproape 
miraculos, în orice caz rarisim, 
cariera de medic endocrinolog a 
acestuia e absolut prestigioasă, 
incluzând publicarea de studii în 
domenii de nişă, fără îndoială 
incitante (despre bioritmurile 
endocrine şi biometeorologice), 
dar şi o îndelungată activitate 
de practician, mai ales în anii 
exilului. Nu e, deci, un caz de 
scriitor pentru care literatura e 
unica versiune existenţială, în 
afara căreia propria identitate e 
de neconceput, iar opresiunea şi 
restricţiile provoacă reacţii mult 
mai virulente de opoziţie. Dar 
are, totodată, blocajele şi trăieşte 
patologia dezrădăcinării ca 
scriitor, aculturaţia provocându-i 
a doua etapă de tăcere după 
ce emigrează şi conducând, 
după cum se poate cu uşurinţă 
observa din energia proiectelor 
lui culturale şi din altitudinea 
ceremonială a dicţiunii poemelor 
lui sau din simbolismul elevat al 
graficii pe care o semnează, la o 
ancorare protectoare a identităţii 
în edificiul limbii române şi a 
unui limbaj artistic perceput 
drept specific. 

Răspândită în câteva zeci 
de plachete puse în circulaţie 
de autor şi strânsă, selectiv, 
în câteva volume cu caracter 
antologic, incluzând şase volume, 
ulterioare debutului, publicate 
în ţară în intervalul 1968-1973 
(Dresoarea de fluturi, 1968, Timpul 
oglinzilor, 1968, Altceva decât 
umbra, 1969, Ninsoarea neagră, 
1970, Poeme, 1971, Armura de 
aer, 1973), poezia lui Alexandru 
Lungu e, finalmente, editată în 
formă completă, definitivă, la 
Editura Vinea, unde mai apar, 
în 2006 şi 2008, şi două volume 
semnificative – Zăpezile de 
niciodată şi Îngerul şi îngera. 
Numai că demersul editorial, 
să spunem, canonizant, 
consacrator, prin ediţii antologice 
şi definitive, al poeziei lui, e 
dublat până în ultimul moment 
de ediţii exclusiviste, caligrafice, 
de superbă fineţe grafică, aşa 
cum e Clepsidra oarbă din 2008, 
inserând în corpusul de poeme 
încântătoare cromografii pictate. 
Exemplare inedite, personalizate 
pentru destinatar, tiraje 
confidenţial-simbolice (Clepsidra 
oarbă e scoasă în 111 exemplare), 

coperte în culori vii şi pagini 
impregnate de aromele culorilor 
tempera – aduc la perfecţiune 
o lucrare de stil şi nobleţe, de 
paradoxal elitism evoluat dintr-o 
acută, avangardistă, căutare 
a individualităţii ca soluţie 
în amalgamul uniformizant 
şi mecanizat al lumii 
contemporane. 

Ceea ce părea un construct 
poetic şi cultural subversiv, 
cumva regretabil, pentru că ar 
fi nimic altceva decât opţiunea 
nenaturală a unui destin de 
postavangardist, devine un modus 
scribendi absolut original, care 
face din Alexandru Lungu un 
poet  şi un artist inconfundabil. 
Revenind la o idee sugerată 
anterior, poetica lui Alexandru 
Lungu realizează, în subteranele 
istoriei literaturii române sub 
comunism, relaţii însă insuficient 
revelate cu sensibilităţi revolute 
din epoca primului modernism 
românesc – exploatând spre 
o esenţializare filosofică 
viziunile simboliste şi legându-
le, neaşteptat, de un soi de 
postexpresionism tratat în cheie 
profetică, din care nu lipsesc 
revelaţii ale degradării şi morţii 
şi sunt descoperite resurse încă 
nesecate de vrajă şi sacralitate. 
Într-un fel, poezia lui Alexandru 
Lungu traversează, ca un duct 
comunicant, underground-
ul poeziei româneşti de sub 
comunism, irigând sectoare ale 
celui de-al doilea modernism 
şaizecist şi revărsând, în relieful 
postdecembrist, un tip de 
sensibilitate şi atitudine poetică, 
de viziune mistică şi oraculară, 
profetică, a lumii, care intră în 
dialog cu neoexpresionismul 
optzeciştilor sau cu cel al poeţilor 
din generaţia 2000. Experimentele 
lui editoriale avangardiste nu 
sunt, de asemenea, lipsite de 
analogii în finalul primului 
deceniu postcomunist, când 
modelul avangardist redevine 
activ în poezia românească, încep 
să circule numeroase reviste şi 
colecţii de poezie samizdat iar 
o anume obsesie a declinului 
tuturor valorilor şi a degradării 
lumii, chiar dacă transcrisă în 
dialecte vehemente, în limbaje 
ale cotidianului ce vor să creeze 
turbulenţe, oripilând noile gusturi 
mic-burgheze, pare să comunice 
cu cifrul de miraje ale declinului 
din poemele lui.

Desprins din fantasma 
a „ce ar fi putut fi literatura 
română” dacă dezastrul 
totalitar al secolului trecut ar 
fi ocolit-o (o utopie, în fond, 
pentru un veac în care Europa 
a fost adânc stigmatizată, 
practic, de două totalitarisme 
atroce), Alexandru Lungu  are, 

propriu-zis, un destin cultural 
remarcabil tocmai datorită 
exploatării unor traume majore 
de sensibilitate şi identitate 
provocate de comunism. 
Datorită convertirii lor în obsesii 
creatoare, pe care poemele le 
tatonează şi, în locul exorcizării, 
izbutesc să le convertească în 
soluţii luminoase, în alternative 
vizionare. Poemele lui profesează 
un patetism controlat şi mutat, 
cu subtilitate şi eficienţă, 
spre serenitate şi spectacolul 
epifaniei, cum se întâmplă, de 
pildă, într-un încântător poem 
din Ocolul oglindirii: „tăcerea 
dintâi, între cuvinte străvechi/ 
sub adierea taine/ într-un 
crin se arată// bucuria şi jalea 
fără cuvinte//…// la ceasuri de 
farmece/ miresme se-ntunecă/ 
crinul mântuit de cuvinte/ în 
înger mi se preschimbă// tăcerea 
dintâi/ în straie de rouă cerească/ 
alte tărâmuri arată”. Se vede 
aici un mecanism al reveriei ce 
deplasează fiorul sfârşitului către 
fascinaţia feerică a „tărâmului 
dintâi”, către „timpul îngheţat”, 
cum spune Al. Cistelecan, „în 
care moartea se insinuează 
ceremonialic”. 

O întreagă poezie pare să îşi 
desfăşoare cadrele vizionare, 
la Alexandru Lungu, pe marea 
temă, „singura temă cu adevărat 
importantă”, cum spunea 
Ciorean, a morţii, părând mereu 
a se afla în antecamera ei, 
alterându-şi mereu portativul 
cu un semiton, cu o nuanţă ce 
converteşte înfiorarea în extază 
fascinată. Coerenţa de viziune 
a poetului, aparent minată de 
fragmentaritatea editorială şi de 
întreruperi îndelungate, în fond 
etape de acumulare de experienţe 
şi potenţialităţi vizionare, ar 
putea fi descoperită, ţinând 
cont de fondul ce rulează nişte 
constante cumva arhetipale, 
prin instrumentele psihocriticii. 
Ca în întregul articol, în care 
încerc mai degrabă să sugerez 
câteva perspective de lectură, mă 
mărginesc la a presupune că ar 
putea fi cu uşurinţă identificate, 
pe urmele lui Charles Mauron, 
serii de „metafore obsedante”, 
crescute dintr-un mit dominant, 
personal, al poetului, care 
iradiază, din inconştient, fiind 
responsabil de tectonica poemelor 
lui.  E o perspectivă mai mult 
decât adecvată unei poezii care 
mizează pe o simbolistică atât 
de pregnantă şi esenţializată, 
permiţând, cred, o perspectivă 
critică spre adâncurile unui 
univers poetic căruia i-au fost, 
deocamdată, relevate, mai 
ales suprafeţele şi doar intuite 
subteranele. 

UNDERGROUND ȘI AVANGARDISM
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Este destul de destul de dificil și hazardant 
să scrii despre un debut poetic, mai ales în 
aceste timpuri în care poezia pare să umple 
străzile internetului, iar așa ziși poeți, mulți 
din ei simpli creatori cabotini, își etalează 
scrierile pe nenumărate site-uri de socializare 
- unele cu pretenții literare - ori în diverse 
reviste, desigur tot de artă și cultură, on 
line sau și mai surprinzător, paper. În acest 
haos literar, este o aventură și debutul căci 
ori ești bun și se va auzi de tine, ori ești 
bunicel și riști să te acopere valul de alți și 
alți poeți care vin din urmă. Iar generația 
actuală pare să transforme însăși viața în 
poezie neomedernistă, sau poate invers, 
poezia contemporană, în viață trăită la 24V. 
Tânărul poet, Mihai Marian, își asumă acest 
risc cu îndrăzneala poetului care are deja o 
experiență în domeniu și care și-a construit 
cu răbdare sisifică cariera literară, așa cum 
ne spune și criticul Al. Cistelecan pe coperta 
a patra a volumului de debut, apărut luna 
aprilie a anului 2018, la Editura Eurostampa 
și intitulat tropic „negru opac”: „ Pe cât a fost 
omenește posibil și rezonabil, Mihai Marian 
și-a tot amânat debutul până când scadența 
acestuia a devenit imperativă. Interior 
imperativă, firește, cu toate că în calmul și 
detașarea de sine a consemnărilor nu se vede 
nici o panică.”

Concepută ca un triptic – „Negru 
Opac”, „Schițe pentru o elegie”, „Identități 
dezamorsate”- fiecare capitol poartă un motto 
care exprimă ideea substanței lirice, un fel 
de șerpaș pe drumul cuvintelor amalgamate , 
prin care realitatea este dezvelită frust, uneori 
cu aciditate, alteori cu realism crud, dar și 
cu sentimentalismul de care poate fi capabil 
un anti-romantic cum pare a fi poetul, Mihai 
Marian.  

Pentru începutul primul capitol: „Negru 
Opac”, cel care marchează și titlul volumului, 
autorul a ales un citat din Solenoid al lui 
Mircea Cărtărescu: „am rămas singur în sala 
întunecată printre portretele lucioase de pe 
pereți. am luat dintele de pe masă, l-am privit 
cu atenție și l-am azvârlit iar, ca pe un zar, pe 
postavul roșu. lucea acolo, în mijlocul odăii de 
umbră, a școlii de umbră, a lumii de umbră 
prin care orbecăiam cu toții”; unde „dintele 
de pe masă” poate fi asimilat cu maturitatea 
poetică la care, probabil, a ajuns Mihai 
Marian, pentru a se decide asupra publicării 
primului volum, un fel de zar aruncat pe 
postavul roșu al vieții, unde totul este în 
umbră, însăși lumea devine umbra prin care 
poetul a  orbăcăit îndeajuns încât să-și piardă 
simțurile și să înceapă să leviteze „prin aerul 
dens/ gelatinos - sclipitor/ globii oculari se 
mișcă necontrolat/ transmit mesaje pe care/ 
doar surzii le-ar putea decripta/ ( …)/ar trebui 
să înnebunesc de frică/ dar cu toate acestea 
mă simt/ fericit.” ( pag 15/ „fericit”). 

Toposul realist în care se poziționează 

poemele din volumul de față, este străbătut 
de girofarul unei sensibilități nedisimulate 
venită dintr-o analiză profundă a tragismului 
vieții pe care o face autorul. Această 
sensibilitate îl va ține conectat la tot ceea ce 
este în jur dar și la propria conștiință până la 
nașterea eu-lui poetic: „ ghemuit în mireasma 
de metropolă/ a propriilor reflexe/ noapte de 
noapte/ reconectez cordonul ombilical/ aștept 
mesaje din înalt/ (…)/ rămân suspendat 
între halucinație și oglinda care nu reflectă 
nimic/ (…)/ liniștea încetează să mai fie/ 
axă de simetrie/ devine ființă/ sumbră/ 
oraculară/ (…)/ așa mă găsește în zori de zi 
ea/ agățat într-o spânzurătoare de cobalt/ și 
când sunt iar întins la podea/ deconectează 
cordonul/ șterge embrionul transparent/ 
lichidul amniotic de pe trup și din păr/  atunci 
redeschid ochii/ încep să visez/ interiorul 
minuscul/ ilizibil al lumii/ și fiecare clipă ce 
vine/ are propriul organ de simț/ ovare fertile/ 
rețele de cablaj subteran/ cu ajutorul cărora/ 
civilizații colaterale programează/ sexul 
verbului a muri”. ( pag 18/ „amniotic”).

Lexicul fundamental este bogat, ideile 
transparente, metafore lucide asociate cu 
comparații realiste întregesc un peisaj de 
actualitate în care poezia nu mai este o stare, 
ci un mod de viață și existență, iar poetul 
nu mai este cel care dă viață poeziei, ci se 
naște la rându-i odată cu poezia într-o stare 
inefabilă de lumină: „închid ușa/ și spun/ 
să fie lumină/ instantaneu particule de praf 
și electricitate/ se topesc una-n alta/ tapetul 
moale ca untul de arahide/ se scurge pe 
dușumea/ o carte deschisă/ pulsează abia 
perceptibil/ (…) sub jetul de lumină/ obrajii și 
fruntea strălucesc/ stomacul deține adevărul 
suprem/ sunt o bombă artizanală/ sunt în 
afara gravitației/ brațele se întind/ până la 
marginea lumii oamenilor/ rămân nemișcat 
în mijlocul camerei ca într-o fotografie/ 
lumina devine densă și grea/ e-atât de ciudat 
că am un trup/  că exist într-un trup” ( pag 29/ 
„exoschelet”).

Inerente debutului poetic, lipsei de 
experiență ar putea fi încărcătura din 
versuri, ele fiind pe alocuri prea descriptive. 
Mihai Marian uzitează - în ideea clarității 
construcției lirice - de prea multe cuvinte 
pentru imagini poetice care doar sugerate și 
tot ar fi destul de fruste pentru a rămâne pe 
retina cititorului. Însă, în ansamblu, versul 
prinde conturul scontat devenind corpolent, 
încadrându-se perfect în dimensiunea 
poemului în care fizicul și metafizicul se 
întrepătrund: „am început să merg cu ochii 
închiși/ pe distanțe din ce în ce mai lungi/ 
nici nu mi-am imaginat/ că în întuneric 
există atâtea nuanțe de cenușiu/ (…) încerc 
să gândesc la altceva decât la picioarele/ 
manechinului din vitrină/ pe lângă care 
am trecut/ atunci când am pornit acasă/ 
(…)/  o nouă noapte a început/ strângând 

laolaltă oportunități și slăbiciuni/ ființă 
și neființă/ strada a rămas goală/ os în 
nisipul deșertului.” ( pag33/ „tendințe de 
absolutizare”). 

Poemele din volumul „ negru opac”, 
intense și paradoxale în același timp, cu 
titluri inedite ( „dextrogir”, „kebra nagast”, 
„mirror, mirror on the wall”, „myo”, 
„mind game”, „@”, „7 a.m”, „existo vulgor”, 
„panteism”) , potențate de un imaginar livresc 
bazat pe lecturi îndelungi, „exorcizează un rău 
histrionic, provenit din respingerea civilizației 
golului frumos ambalat. Sistemul de referință 
în care au loc ruminațiile și în care se 
eliberează adrenalina verbelor e desenat de 
imposibilitatea de a nega exitusul, dragostea 
și drogul acceptării”. ( pag 7/Angela Furtună - 
„Călătorii spre nicăieri și spre Tot”)

Pentru cel de-l doilea capitol „Schițe 
pentru o elegie”, autorul a ales ca motto un 
citata de Thomas Mann: „ Timpul liniștește și 
lămurește. Nici o stare sufletească nu poate 
rămâne neschimbată de-a lungul timpului”. 
În exodul trecerii timpului stările poetice 
se accentuează, devin imagini pe care se 
centrează ideea lirică a poemului. Versurile se 
opacizează, se răcesc, făcând loc melancoliei: 
„cuvintele noastre s-au terminat/ zâmbetul/ a 
rămas părăsit în mijlocul/ orașului” (pag. 43/ 
„schițe pentru o elegie”). Tonul este elegiac: 
„este absența ta: / un tanc/ care trece peste 
mine sfărâmându-mi oasele” ( pag 46/ „orașul 
păsărilor migratoare”), tristeții: „exact în locul 
acesta/ încercai să-mi explici/ câtă ploaie 
încape într-o minciună” ( pag 48/ „identități 
dezamorsate”), care va consemna povestea 
unui cuplu ros  de îndoieli ce și-a așezat 
povestea pe o placă de pick-up, zgâriată, iar 
acul vieții o redă la nesfârșit sau poate până 
când protagoniștii își vor fi învățat lecția: „ce 
se va întâmpla cu noi/ odată ce vom termina 
de povestit/ toate poveștile/ ne vom spune 
toate minciunile/ și alte câteva mii / după ce 
vom coborî în propriile măruntaie/ (…) iar 
marginile iluziei în care locuim/ se vor toci 
ca brațele canapelei/ (…) spuneai că suntem 
două planete/ că miezul nostru/ derivă din 
verbul myo / și forța de atracție atât de mare/ 
(…)/ de aceea oamenii ne văd/ ca pe două 
găuri negre/ uitate de viață/ una în viața 
celeilalte”.( pag 54/ „myo”)

(Continuarea în pagina 8)

Mihai Marian un nou nume 
înscris pe elipsa poeziei 

contemporane de calitate
Mihaela MERAVEI
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„O fost oleacă di razboi, da’ 
amu s-o pus paşi!” sunt informat 
în vamă, la Albiţa, înainte de a 
traversa Prutul-hotar dintre cele 
două Românii. Singurul lucru 
bun pe-atunci era că treceam 
râul fără paşaport; suficient 
buletinul de identitate. Ostaşul 
sovietic înfipt în cizme, tânăr 
şi arogant, cu ordin să vegheze 
şi să apere pământul românesc 
de… români, de pe malul stâng 
al Prutului intrase în istorie. 
Dispărute şi panourile cu tot 
felul de avertizări ultimative 
într-o limbă străină pământului 
şi apei.

Vestea bună a punerii păcii 
după încheierea ostilităţilor, nu 
şi a socotelilor, cu transnistrenii 
nu era noutate pentru mine. 
O ştiam, chiar dacă starea de 
război, „stare de necesitate”, 
avea să fie ridicată abia peste 
două zile. Iar ce fel de pace „s-o 
pus”, aveam să aflu după nişte 
kilometri buni.

„Basarabie măreaţă” sau 
„Krasaviţa maia” ? Comparativ 
cu prima mea „descălecare”, 
la vremea naivelor dar en-
tuziastelor „poduri de flori”, 
m-a întâmpinat un Chişinău 

mult mai crispat, mai derutat. 
Atunci, la un capăt de mărţişor, 
Basarabia mai avea o şansă, fie 
şi numită război. Acum?!

„S-o pus paşi”. O pace înlăun-
trul căreia românii – nu puțini 
dintre dânșii îşi mai spun tot 
cum li s-a spus să-şi spună: 
moldoveni, nu fără o doză de 
orgoliu, de „patriotism local”! -  
sunt şi mai speriaţi de ofensiva 
imperiului, cu iminenţa unei 
mustrări pentru îndrăznelile pe 
care şi le-au luat: INDEPENDENŢA 
şi LIMBA ROMÂNĂ. Crunte 
represalii, trecute  dincoace de 
Nistru şi localizate deocamdată 
la Tighina, ameninţă capitala 
şi ţara. Omul primăriei care 
ne însoţeşte, filolog ca şi 
mine, dar absolvent al unei 
altfel de „română pură” 
(„moldovski jazâc”), purificată 
de toate nuanţele şi valorile 
nemoldoveneşti şi deschisă total 
celor slave, mă averizează să 
vorbim mai încet. Ştie el ce ştie! 
Cuceritorul, marele cuceritor 
de profesie – rusul – îşi scoate 
din nou colţii şi s-ar putea ca 
ei să fie mai sfâşietori. Vezi 
lecţia Tighina, îngenuncheată 
cu tancurile. Cocieri, Coşniţa 
şi alte atentate criminale la 
semnificaţiile cuvântului  „ro-
mân”. 

La Chişinău, ruşii, derutaţi 
o vreme, şi-au reamintit că 
sunt mari. Şi nu au staţionat 
la stadiul meditativ. Toate 
posturile-cheie ale capitalei 

moldave le au în mână. Inclusiv 
cheile unui hotel, în care recep-
ţioneră este Tania, Maşa sau 
Nataşa. Maria, Zenaida sau 
Lucreţia – cel mult mânuitoare 
a aspiratorului străbun, mătura, 
în oarbă supuşenie. Altfel, riscă 
să rămână fără   mătură!

- Do you znaeşi menia, 
Tania? 

Un „smail” reţinut, profe-
sional, de top-model, al blon-
dinei bine făcute de la recep-
ţia „Turistului” îmi confirmă 
disponibilităţile lingvistice 
ale rusoaicei, ireconciliabile 
nu cu mulţi ani în urmă: 
rusa şi engleza. Şarada-cap-
cană a prins. De altfel, n-o 
vedeam prima oară pe Tania. 
Mai dificilă comuntarea pe 
„moldovenească”. Şi nu din 
handicap lingvistic; mai presus 
de ea, e porunca sângelui. Şi a 
imperiului.

„Trandafir de la Moldova,/ 
Te-aş iubi dar nu-ţi ştiu vorba”…

Din preaplinul iubirii, o ru-
soaică nenorocită avea să ne 
împroaşte cu insulte în limba ei 
tăioasă pentru simplul fapt de a 
fi îndrăznit să aşezăm o floare 
la soclul statuii lui Ştefan cel 
Mare. Spre liniştea – sperăm, 
veşnică! – marelui voievod, 
domn a toată Moldova, numele 
inscripţionat pe monument şi-a 
regăsit veşmântul iniţial, în 
grafie latină.

„Bine te-am regăsit, veşmânt 
latin!” Inscripţie în holul ho-

telului „Moldova”, la vedere. Mai 
departe: „Cu privire la statutul 
limbii de stat a RSS Moldova”. 
Atât în veşmânt latin regăsit. 
În rest, totul slavizat, orice 
inscripţie – chirilizată. Şi mai 
greu cu veşmântul sonor. A te 
adresa recepţionerei de la hotel 
sau vânzătoarei din magazin în 
limba lui Mateevici echivalează 
cu a nu fi băgat în seamă. De 
frica „superioarei” – în şiretenie 
şi perversiune, sigur; superioară 
chiar şi fizic, başoaldă rău 
de tot! - , şi spălătoreasa sau 
camerista moldoveancă preferă 
„veşmântul” slav al limbii. Nu că 
s-ar simţi mai bine în veşmânt 
străin.

„Să începem cu ABC!” buchi-
sesc cârligele chirilicelor. Cui 
s-o fi adresând, românului 
sau rusului? Privind în jur, îţi 
dai seama şi fără a fi politolog 
sau sociolog: iluzie romantică, 
de nu batjocură inscripţia cu 
regăsirea! Toleranţă şi umilinţă 
inadmisibile în propria-ţi ţară – 
pe toate ascensoarele – inscripţii 
antiromâneşti în limba rusă.

Imperiul nu doarme, iar foa-
mea trezeşte instincte amorţite.

Basarabia hrănea 15% din 
colosul numit URSS.

No comment!
Se tace. Basarabia tace. Ma-

rile şi dureroasele adevăruri 
se tac. Doar agora din spatele 
statuii Voievodului Ştefan, ca 
un cor antic, nu tace. Încă. Nici 
răniţii nu tac. Nici… morţii!

itinerar basarabean
Mihai SUCIU - Reporter prin „cenușa imperiilor” V

Motto: „Ziua de 1 Decembrie 2018 va fi ziua dojanei buneilor noștri!”
                                        (O tânără basarabeancă migrată în Italia)

Stolichnaia vodka şi moldovski jazâk

(Continuare din pagina 7)

Căutarea sinelui se clarifică în „Identități 
de sine” , singur poetul fiind capabil să facă 
lumină în propriul labirint: „eu, chiar eu sunt 
cel care știe căile prin văzduh, iar vântul mi-i 
trup” ( De Aegypto – Ezra Pound). Singurătatea 
devine un tunelul „opac” al gândurilor „negre” 
care mușcă din trupul poeziei ascunzându-
se ca un șobolan printre conductele 
catacombelor sufletului, și în care doar 
cuvântul așternut pe hârtie aprinde lumina 
când devine poezie: „ singurătatea începe/ 
odată cu bucata de covor/ de la intrare/ 
cu zgomotul cheilor vârâte în broască/ și 
continuă cu felul în care/ umbrele - ipoteze 
insuficiente/ alunecă pe pachetul de țigări/ 
lăsat pe masă/ pe marginea unui pahar 

prăfuit de lipsa oricărui argument/ apoi/ ( …)/ 
toată atenția/ se întâmplă între/ clipa când 
durerea devine tăcută/ și secunda în care/ o 
femeie se așază la mașina de scris/ și bate 
întâia literă/ negru pe alb”. ( pag 105/  „negru 
pe alb”)

Poetul, Mihai Marian, are toate șansele 
să se afirme iar volumul - deja susținut de 
critici cunoscuți cum sunt: Felix Nicolau, 
Al. Cistelecan, Adrian Alui Gheorghe, care 
și-au exprimat părerea pe coperta a patra 
a volumului - este de apreciat atât la nivel 
macro prin estetica sa, cât și micro prin 
conținutul minuțios. Poezia din volumul 
„negru opac”, este una de retrospecție a 
vieții, dar și de perspectivă a ei, este o poezie 
realistă , îngrijită și minuțios concepută 
așa cum este întreaga carte. Mesajul poetic 

este bine conturat, iar forma lirică, am 
convingerea că va evolua spectaculos la 
următorul volum. Mihai Marian, are un 
orgoliu literar asumat care nu-i dă voie să 
greșească, de aceea timpul cât lucrează la 
un poem ori volum, nu mai are relevanță, 
esențială fiind calitatea produsului finit. 

Mi-ar plăcea să văd mai mulți astfel 
de autori pe piață și volume elaborate cu 
inteligență și grijă pentru carte și conținutul 
ei. Sunt sigură că al doilea volum al poetului 
va veni să facă demonstrația finală a 
potențialului său creativ, iar numele poetului, 
Mihai Marian, va fi remarcat de critica de 
specialitate, el deja înscriindu-se pe elipsa 
poeziei contemporane actuale de calitate pe 
care cititorul o va aprecia și îndrăgi.

Mihai Marian un nou nume înscris pe elipsa poeziei 
contemporane de calitate
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Ieri dimineaţă, duminică 
fiind, leneveam prin pat când am 
auzit la horoscop că voi face o faptă 
bună şi, drept răsplată, voi castiga 
o sumă mare de bani. Cu gândul 
ăsta am ieşit din casă, hotărât să 
ajut pe oricine îmi va iesi in cale.  
Doar ce am dat colţul şi am văzut 
o familie de ţigani care se muta în 
blocul de vis-a-vis. Automat am 
realizat că asta e cea mai bună 
oportunitate ca să îndeplinesc 
prima profeţie a horoscopului; 
aşa că nu am mai stat pe gânduri 
şi m-am oferit să-i ajut să care 
toată mobila aia grea de lemn 
masiv. Însă, cum sunt eu mai 
tăntălău, am scăpat pe jos tocmai 
argintăria. Să-mi crape obrazul de 
ruşine, nu alta! Însă ţiganii nu s-au 
supărat, se vedea că sunt cetăţeni 
respectabili, artişti judecând după 
colecţia de tablouri cu rame aurite. 
Chiar s-au scuzat că nu dispun de 
bani lichizi ca să mă răsplătească, 
dar, dacă le dau adresa mea, 
au să-mi trimtă un cec.  
La sfârşit, tocmai pe când scoteam 
din casă mobila veche a venit 
un bătrânel care susţinea că el 
locuieşte acolo. Desigur nu l-a 
crezut nimeni. Mie însă mi s-a 
făcut milă de bietul om şi am 
închiriat o maşină să transportăm 
mobila într-un sat unde avea 
nişte rude. Drept răsplată moşul 
s-a oferit să mă cinstească cu o 
pălincă la birtul din sat. I-am spus 

că eu nu beau alcool dar ar merge 
o cola rece după atâta hămălit. 
Totuşi nu m-a lăsat inima să-l las 
să plătească aşa că am plătit eu. 
Atunci mi-am dat seama că mai 
aveam doar 10 lei în buzunar, bani 
care nu imi ajungeau sa mă întorc 
în oraş. În momentul acela mi-au 
căzut ochii pe aparatele de jocuri 
mecanice. Mi-am dat imediat 
seama că ăsta e un semn. Făcusem 
deja o faptă bună aşa că eram 
sigur că voi câştiga potul cel mare. 
Din păcate cred că am ales 
aparatul cu ghinion (erau două) 
căci mi-a mâncat banii în mai 
puţin de zece minute. Logic, mi-
am zis, norocul nu vine aşa uşor, 
trebuie să insişti. Insistă dacă ai 
cu ce! Nu mai aveam un sfanţ!  
Barmanul văzându-mă în 
încurcătură s-a oferit să-mi 
cumpere telefonul ca să am bani 
de taxi. Cu greu m-am despărţit 
de telefonul pentru care făcusem 
credit la bancă, dar era singura 
solutie. Aşa că i l-am vândut. La 
jumătate de preţ căci săracul om 
se plângea că leafa de barman 
e mică, că are o familie de 
întreţinut, etc, etc. Totuşi m-a 
pus pe gânduri faptul că barul se 
numea LA GEORGICĂ iar pe el îl 
chema chiar Georgică. Mi-am zis 
că o fi doar o coincidenţă. În fine, 
văzându-mă cu banii în mână, am 
zis că ar trebui să mai îmi încerc 
norocul la aparate. Mai are rost să 

vă spun că am pierdut toţi banii?  
Într-un final, neavând altă soluţie, 
am pornit pe jos spre oraş. Între 
timp se înserase şi am avut o 
uşoară strângere de inimă să 
pornesc singur la drum. N-am 
mers însă mult şi la ieşirea din sat 
am văzut o mână de oameni care 
se chinuiau să încarce nişte saci de 
porumb într-o căruţă. Mi-am zis 
să-i ajut pe bieţii oameni că poate 
am noroc şi au drum spre oraş. 
Dar după ce am isprăvit treaba 
oamenii s-au scuzat că se grăbesc 
şi oricum căruţa era prea plină 
-mai aveau şi vreo doi porci în ea- 
așa că am luat-o din nou pe jos. 
Culmea, a mai început şi să plouă. 
Nu mai plouase de două luni şi 
tocmai atunci s-a găsit să toarne 
cu găleata. M-am bucurat totuşi, 
mi-am zis că e bine pentru recoltă.  
Încetul cu încetul, drumul a 
început să se desfunde, şi cum 
iluminatul lipsea cu desăvârşire, 
după un timp am renunţat să mă 
mai uit pe unde calc. Totuşi, în 
sinea mea mă rugam să fie doar 
noroi, nu şi altceva. Nici nu ştiţi 
ce bucuros am fost când am văzut 
două faruri apropiiindu-se! M-am 
rugat la Dumnezeu să oprească, şi 
Dumnezeu mi-a ascultat ruga. Uite 
că mai sunt şi oameni de treaba!  
Era poliţia. Din maşină au coborat 
trei mascaţi, care, până să apuc 
eu să deschid gura, m-au săltat în 
maşină. M-am trezit înapoi în sat, 
la secţia de poliţie. Reacţia mea 
logică a fost să-i întreb ce au cu 
mine. În loc de răspuns am primit 
două scatoalce, însă la insistenţele 
mele, în cele din urmă unul dintre 
ei, care părea a fi seful de post, 
a catadicsit să-mi răspundă: 
„aderare la un grup infractional”!  
-ce grup infractional dom’le?! 
Habar n-am despre ce vorbiţi!  
O bandă de hoţi, cică, specializată 

în furturi de prin grădinile 
oamenilor. Îndeosebi porumb şi 
animale. „ai noroc că ai căzut în 
mâinile noastre, şi nu ale sătenilor” 
Am încercat eu să-i conving că nu 
am nici o legătură cu respectivii, ei 
o ţineau una şi bună. Într-un târziu, 
pe când afară mijeau zorii, mi-au 
dat drumul. Dar nu sunt sigur 
dacă m-au lasat să plec pentru 
că şi-au dat seama de greşeală, 
sau pentru că n-au mai suportat 
mirosul de excremente cabaline 
pe care-l degajau pantofii mei.  
Ajuns acasă spre ora prânzului, 
am făcut un duş rapid şi tai-o la 
muncă. Când am ajuns la birou 
şeful era foc şi pară, nu alta! A 
încercat toată dimineaţa să dea 
de mine la telefon dar îi intra 
blestemata de căsuţă vocală, 
care, între noi fie vorba, multă 
lume mi-a reproşat că e o glumă 
proastă de a mea. Pe scurt: în 
loc de mesajul tradiţional de 
întâmpinare „aţi apelat căsuţa 
vocală a abonatului...” eu m-am 
înregistrat pe mine: „alo, alo, nu 
te aud vorbeşte mai tare! tot nu te 
aud, încearcă mai tare! ha ha am 
glumit, e căsuţa vocală”. Aşa am 
crezut şi eu -am sperat, mai exact- 
că glumeşte şeful când a zis că îmi 
taie 10% pe trei luni. Nu a glumit. 
Întors acasă mă întâlnesc în 
scară cu o vecină care-mi zice că 
tocmai s-au interesat nişte ţigani 
de mine. Au întrebat-o când mă 
găsesc acasă, ce program am, 
dacă locuiesc singur, etc. Sunt 
sigur că era vorba despre cec-ul 
ăla, probabil oamenii nu vroiau să 
rămână datori. Până la urmă uite 
că poţi avea încredere în cuvântul 
ţiganului! Însă de horoscop să nu 
mai aud cât trăiesc! Mă miră cât 
pot fi de naivi unii oameni să plece 
urechea la asemenea bazaconii.

Jurnalul unui naiv I
Adrian RENTEA

 Teatrul Național Târgu-Mureș Compania Tompa Miklós lansează un concurs adresat regizorilor sub 35 ani 
pentru realizarea unui spectacol studio cu cel mult 8 personaje, fără limitare de gen și specie. 
 Dosarul de concurs trebuie să conțină portfoliul regizorului, și proiectul detaliat al spectacolului (descrierea 
concepției regizorale, echipa de creație, viziunea privind decorul, costumele și distribuția). 
 Data limită a concursului: 5 august 2018. Publicarea rezultatelor: 10 august 2018. Premiera spectacolului 
câștigătorului concursului: 5 octombrie 2018. Așteptăm dosarele de concurs pe adresa reka.szabo@nemzetiszinhaz.
ro. Alte informații se pot solicita la aceași adresă. 
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Andreea PĂLĂCEAN

Dulce-amărui

cenaclu

Ușa se trântește cu un pocnet dur. 
Tresari. E curent. Iei în mână ceașca de 
cafea, care îți încălzește palmele. Iei o 
gură de cafea. Tresari din nou și trântești 
ceașca pe birou. Tușești. Lichidul amărui 
e prea fierbinte, iar aerul din birou e 
plin de praf. Când te oprești din tușit, 
îi saluți pe colegii ce se grăbesc să iasă. 
Forțându-te să respiri adânc, te calmezi 
și îți verifici hainele. Nici o pată de cafea. 
Respiri ușurat.

Te ridici de pe scaun și îți iei haina pe 
tine. Ai rămas singur în birou. Nu e târ-
ziu. Este de abia ora 4 după amiaza, însă 
azi ai avut program scurt. Colegii tăi de 
muncă păreau extrem de ocupați, însă 
tu știi că ei se grăbesc acasă să mănânce 
ori să se odihnească.

Îți privești ceasul. Mai ai timp de o ul-
timă vizită înainte să se întunece. Când 
ieși din clădire te grăbești la florăria din 
colțul străzii. Te uiți după un buchet de 
trandafiri, însă găsești unul minunat 
de crini. Preferatele ei. Când îi dai banii 
vânzătoarei, te întrebi dacă nu cumva e 
prea banal. Îi zici fetei să îți dea o plasă 
cu accesorii drăguțe făcute de mână și 
o cutie de bomboane cu migdale. Dai 
din cap mulțumit și pornești încet pe 
bulevard.

A trecut mult timp de la ultima ta 
vizită. Ea te primește cu un zâmbet și o 
îmbrățișare. Râde când îți vede cadoul. 
Când erai mic, obișnuia să își ascundă 
extazul sau uimirea printr-o batjocură 
sau o glumă legată de mica atenție. De-a 
lungul anilor ai învățat să-i separi dez-
gustul de măgulire și răutatea de grijă.

Te întreabă dacă vrei să-ți facă o 
cafea. Spui că da, deși la birou ai băut 3. 
Aștepți ca ea să plece în bucătărie și te 
ridici din fotoliu ca să-ți privești vechea 
cameră. La dreapta, biroul la care îți 
făceai fără chef temele, iar la stânga, 

patul în care ai dormit atâtea nopți și 
în care acum doarme ea. În față, fereas-
tra pe care te uitai ca să vezi trecătorii 
plimbându-se pe bulevard. Te apropii și 
dai la o parte perdelele. Privești asfințitul 
portocaliu pe care îl adori atât de mult și 
îți amintești de prima ta proză. În ea, o 
tânără femeie privește vrăjită același cer 
la care te uiți și tu acum, deschide gea-
mul și se urcă pe pervazul lui. Ea salută 
cerul cu un ultim sărut și se desprinde 
de fereastră într-o încercare patetică de 
a zbura. Tresari și instinctiv încerci să-i 
prinzi mâna, însă realizezi din nou, ca 
atunci când scriai, că fata nu există.

Când erai adolescent, obișnuiai să 
scrii nenumărate proze scurte despre 
război sau orice lucru sinistru. Odată, 
fără să realizezi, ea te-a dus la un psiho-
log pentru a vedea dacă ai vreo tendință 
sinucigașă. Lucrai deja când ți-a poves-
tit, iar grija ei de atunci cu privire la 
sănătatea ta mintală te revoltase și te 
amuzase în același timp.

Ea intră în cameră cu două căni de 
cafea umplute până la refuz. Te grăbești 
să le iei și le așezi grijuliu pe masă. Îi 
spui la ce te gândeai înainte. Ea râde. Te 
întreabă dacă îți amintești de felul cum 
obișnuiai să scrii compunerile înainte 
de liceu. Hohotele tale se sparg de pereți. 
Printre gurile de aer pe care le iei îi 
amintești de zilele când obișnuia să-ți 
rupă foile fără milă. Ea răspunde râzând 
că nu avea de ales. Te exprimai execrabil, 
iar propozițiile tale nu aveau niciodată 
vreun sens. Încerci să te aperi, însă îți 
aduci aminte cât de stâlcit vorbeai pe 
atunci, așa că renunți și o aprobi tăcut, 
simulând în glumă rușinea.

Din dragoste și din așteptările pe 
care le avea de la tine, ea obișnuia să fie 
extrem de dură. După mai multe nopți 
lungi din liceu, pe care le-ați petrecut 

vorbind, și în care 
ea își cerea scuze 
de fiecare dată 
pentru severitatea 
ei, ai ajuns să o 
înțelegi și să o 
îndreptățești. După 
primele tale eseuri 
reușite, la cererile 
tale, ea făcea pe 
editorul. Îți corecta 
compunerile, îți 
dădea sfaturi, 
ori în alte dăți te 
descuraja pentru 
că avea așteptări 
mari de la tine. 

Toate astea pentru că te vedea capabil.
Plângeai de fiecare dată, o știi prea 

bine; însă niciodată nu ai fost în stare să 
o urăști.

În final, avea dreptate. Acțiunea era 
seacă, personajele translucide, conflictul 
clișeic, iar ritmul mult prea alert. La un 
moment dat ai încetat să i le mai dai să 
le citească, dar de fiecare dată când te 
întorceai la ele, te transformai în ea. Tăi-
ai fără milă paragrafe întregi și rescriai 
totul de mai multe ori.

După ce te-ai mutat, ți-ai dat seama 
cu adevărat de tot ce a făcut ea până 
atunci. Fermitatea ei te-a ajutat să te 
cizelezi, să devii un „tu” mai bun. Fără 
ea, ți-ar fi luat decenii întregi și lacrimi 
vărsate de un adult, nu de un copil. Ți-e 
greu să recunoști, însă ea a avut de cele 
mai multe ori dreptate.

Nu o condamni pentru momentele 
grele pe care ți le-a făcut, dar nici nu 
o feliciți pentru succesele pe care te-a 
ajutat să le înfăptuiești.

Ea a fost primul tău model în viață.
Cei doi vor continua să vorbească 

încetișor de amintiri vesele sau triste, 
bune sau rele, vechi și noi, până când 
fiul va privi pe fereastră. Era încă lumină 
afară, iar vremea era destul de plăcută. 
Mama stătea în fața lui, sprijinită de 
perini. Fiul o întreabă dacă nu ar vrea să 
se plimbe pe bulevard până la căderea 
nopții. Ea acceptă. Împreună, mama și 
fiul se îndepărtează, cu brațele în-
lănțuite.

Noi doi îi vom lăsa singuri. Vom 
sta în vechiul lor apartament și îi vom 
urmări de la fereastră cum se plimbă 
încetișor. Afară e prea rece, iar eu mi-am 
uitat haina. Vom sta înăuntru și vom 
bea împreună o ceașcă de cafea dulce-
amăruie.

SC OPREA AVI-COM SRL

547180 Crăieşti, Str. Dealul Viilor 5
MUREŞ - ROMÂNIA
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NECLAR PRIN OGLINDĂ 

     Luni 26 martie a avut loc verni-
sajul expoziției personale a grafi-
cianului din Nyíregyháza-Ungaria 
la galeria de artă Art Nouveau din 
Tîrgu-Mureș.
    Artistul maghiar este bine cu-
noscut în România prin interme-
diul expozițiilor și participărilor în 
taberele din secuime, Gheorgheni 
și Lăzarea. Prin intermediul aces-
tei expoziții am putut admira lu-
crări de grafică tradițională de la 
peniță, gravură până la mai noile 
tehnici contemporane, proceduri 
computerizate și printuri, nou-

tatea absolută fiind cele 5 lucrări 
care implică tridimensionalul, 
desenele desfășurate în cerc pe 
o suprafață plană se reflectă în 
centrul acesteia într-un cilindru 
oglindă. Imaginea reală o regăsim 
în aceste tuburi lustruite de unde 

derivă și titlul expoziției.Trebuie 
să faci un mic efort de a percepe 
imaginea care se reunește în aces-
te mici oglinzi circulare dar merită. 
     Vécsi Zoltan Nagy, istoric de 
artă, a scris despre una din ex-
pozițiile care a avut loc în Odorhe-
iul Secuiesc, „este unul dintre cei 
mai învățați și exigenți cunoscător 
și mânuitor al tehnicilor grafice 
tradiționale de mărimi mari, dar 
și expert în cele mai noi tehnici 
digitale. În plus, avem argumente 
puternice și convingătoare față 
de un gen de lucrări, gravuri late-

rale care pun alături tehnici gra-
fice tradiționale cu cele digitale”.  
     Munca artistului este o publicație 
cuprinzătoare până în prezent, gra-
fica include, de asemenea, cea mai 
importantă serie de piese unicat 
prezentate în expoziție. 

Anamorfoză/ transformare, trans-
formarea/ reprezentarea unei 
metode sau termen istoric al ar-
tei, care se referă la imaginile de 

nerecunoscut distorsionate care 
devin vizibile din nou, identifică 
doar un punct special de vedere, 
sau prin intermediul unui obiect 
oglindă plasată pe ele. Szepessy 
experimentează acest lucru în ul-
tima vreme. Desigur, acest lucru 
explică și titlul poetic al expoziției, 

în care mulți ar putea recunoaște 
un citat frumos din Biblie; un de-
taliu al apostolului Pavel scris de 
Corintieni pe o oglindă. Oricine a 

văzut această expoziție a rămas cu 
o experiență vizuală excepțională 
și trebuie să recunoască că esența 
acestor lucrări expuse a fost meta-
fora.  

(material inspirat din textul 
d-lui Nagy Miklos Kund)

Expoziția lui Béla Szepessy din Târgu Mureș 

Mana BUCUR, artist vizual
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Nicu POPA

Marţi, 27 martie, s-a con-
sumat o nouă ediţie a Atelieru-
lui de Literatură LitArt, cea cu 
numărul 20. „Balul” a fost deschis, 
în prezenţa unui public nu foarte 
numeros, dar la fel de şugubăţ ca 
la precendentele ediţii, de Adrian 
Rentea. Acesta a citit două poezii, 
creaţii de dată recentă: „Floare de 
Lys, pată de azur pe tabloul unei 
ierni decadente” şi „Drumul”, dar 
şi două texte umoristice, frag-
mente dintr-un jurnal aflat în 
stare incipientă şi intitulat „Jur-
nalul unui naiv”. Poeziile au stâr-
nit reacţii împărţite din partea 
scriitorului Constantin Nicuşan, 
care a lăudat primul text, un 
poem ce „se prelinge ca un izvor 
pe conştiinţa poetică”, având o 
arhitectură tip mozaic, care invită 
la meditaţie. În schimb cea de-a 
doua creaţie a încadrat-o într-un 
postmodernism în agonie, 
sugerându-i autorului să revină 
la exprimarea din prima poezie, 
de asemenea motivul drumului 
de piatră fiind unul banal, deci, 
per ansamblu, mai trebuie lucrat 
la text. Legat de proza ascultată, 
acesta a opinat că, deşi autorul a 
descris-o drept proză umoristică, 
aceasta e mai degrabă dramatică; 

comicul, atât cel de limbaj cât 
şi cel de situaţie, fiind prezent 
foarte timid, din texte răzbătând 
frustrările date de inadaptarea 
specifică artistului.

A urmat primul moment muzi-
cal al serii, Dansuri Germane, mai 
exact, în interpretarea la vioară 
a Iasminei Bucur, elevă la Liceul 
Vocaţional de Artă, acompaniată 
la pian de profesoara ei, doamna 
Zenovia Rusu; dar şi arii din Bach 
pe care ni le-au prezentat celelalte 
două colege ale Iasminei, Adelina 
Bucur şi Ştefania Cherecheş. 

Următorul la microfon a 
fost unul dintre cei mai vechi 
colaboratori ai cenaclului, poetul 
şi scriitorul Nelu Mărginean. 

Poeziile sale (A fost demult; In-
cantaţie pentru ploaie; Blasfemie; 
Peisaj de biserică; Cerşind dorinţe; 
Cartea facerii; Pe faţă; Vortex) au 
fost considerate de critic drept 
inegale în încărcătura metaforică; 
unele bine construite, precum 
Blasfemie sau Pe faţă, care vine 
cu un mesaj interesant, plin 
de sensuri, rima aducându-i 
muzicalitate; altele mai puţin, 
unele reprezentându-l pe poet, al-
tele nu. Un alt reproş a fost legat 
de poemul Peisaj de biserică, acolo 
unde criticul nu este de acord cu 
felul în care e zugravită biserica, 
dar admite că e o interpretare 

proprie, interesantă; iar în ce 
priveşte poemul Cartea Facerii, 
i-a sugerat autorului să renunţe 
la repetiţia din fiecare strofă, 
textul având astfel de câştigat. A 
fost momentul în care „părintele” 
cenaclului, Adrian Giurgea, a 
ţinut să intervină, declarându-se 
surprins să-l redescopere pe Nelu 
Mărginean ca poet rebel, care 
loveşte pentru că-l doare şi toto-
dată evidențieze ideeea „morţii de 
frumuseţe, duminica” din poezia 
lui Mărginean.

„Chiar dacă suntem mici, 
interpretăm muzică mare” a 
parafrazat doamna profesoară, 
Zenovia Rusu următorul moment 

muzical, în care alături de elevele 
dânsei a interpretat Balada lui 
Ciprian Porumbescu.

Tot o elevă, Andreea Pălăcean, 
de la Colegiul Naţional Unirea, s-a 
prezentat în faţa noastră cu proză 
scurtă. Cele două texte, intitu-
late „Dulce-amărui” şi „Helios şi 
Serena” l-au dus pe Adi Giurgea 
cu gândul la Poveştile micilor 
titani, sau Legendele Olimpului, 
neavând însă acel fior, părând 
mai degrabă o introducere. Nici 
Constantin Nicuşan nu a fost foar-
te mulţumit, declarând că această 
schimbare de registru faţă de 
prima participare a Andreei la 
cenaclu, acum câteva ediţii, nu o 
avantajează pe autoare. Dacă în 
primele texte propuse epicul era 
mult mai tensionat, acum lipseşte 
acel crescendo şi datorită frazării 
scurte, ce dă inflexiuni lirice, s-ar 
putea încerca o transpunere în 
poezie. Totuşi, acesta a îndem-
nat-o pe autoare să nu renunţe 
la această direcţie, ci să meargă 
pe două linii, literatură pentru 
copii, descriptivă, şi literatură 
dramatică, fantastică.

În încheierea serii, Adrian 
Rentea a mai citit un capitol din 
jurnalul său, de această dată un 
capitol bazat exclusiv pe ficţiune, 
alegere inspirată pentru că textul 
a fost mult mai bine receptat de 
public, dar şi de critic. 

Atelierul LitArt - inspirație, 
exercițiu și afirmare artistică


