
ARIADNAE XXII 
Şi de această dată se pare că în grădina Raiului au rămas doar fiicele Evei, 

pentru că Adam a fost trimis pe pământ să răspândească bunul-gust şi să 
instaureze simţul estetic rafinat, fie cu subtilitatea şi prin dibăcia mozartescului 
Leporello, fie, dacă nu, chiar impunându-se, benefic dictatorial, prin forţa 
armelor lui Mustafa!
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Cu o arhitectură diversă, relieful operei lui Agârbiceanu 
este articulat prin intermediul unor teme coerent struc-
turate, din perspectiva mai largă a realismului etic: sensul 
omului în lume, relaţia dintre individ şi istorie...

Agârbiceanu – romancier, 
în nouă ediţie critică

Iulian BOLDEA

ÎN ACEST NUMĂR: 

Proză scurtă de

Adrian RENTEA

Poezii de 
Mircea DUCA

Brândușa Maria MERUȚIU

pag. 11, 12

Există un singur Eugen Ionescu, histrionic şi don-quijotian, 
un artificier tragic de himere, ultragiind cu râsul lui sănătos, 
cu patima lui pentru joc, cu neîncrederea lui dezarmantă şi cu 
naivitatea lui debordantă. 
pag.5,6

Eugen Ionescu. 
Marcă înregistrată

Dumitru-Mircea BUDA
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Pe 24 aprilie a avut loc a-XXI-a 
întâlnire a cenaclului LitArt, 
care aduce lună de lună în faţa 
publicului mureşean (un public 
sensibil mai numeros decât la 
ultimele ediţii, când părea că 
târgumureşenii şi-au pierdut 
interesul pentru literatură şi 
poezie - n.r.) scriitori consacraţi 
sau debutanţi, dornici să împăr-
tăşească și altora gândurile aşter-
nute pe hârtie. Primul care citit 
din creaţiile sale a fost poetul 
Mircea Duca. Acesta, după ce a 
spus câteva cuvinte despre cel 
mai recent volum de versuri care-i 
poartă semnătura, Crepusculul 
vârstelor, ne-a citit un grupaj de 

texte, din volum sau noi: Cântec 
pribeag de Anul Nou; Promisiune; 
Etapă; Poveste rurală. Textele lui 
Duca, chiar și cele care nu fac 
parte din ultima carte a acestuia, 
îi sunt cunoscute lui Ioan Astăluş, 
căci aşa cum a mărturisit acesta, 
autorul obişnuieşte să-l sune de 
fiecare dată când scrie câte ceva 
şi să-i ceară părerea. Iar părerea 
lui Astăluş este că „Mircea Duca e 

un poet nedescoperit încă, dar de 
perspectivă, un poet crepuscular”, 
asemănându-l cu Novalis. La 
rândul său, scriitorul Constantin 
Nicuşan a apreciat şi el calitatea 
textelor, descriindu-le drept o 
poezie a împăcării cu lumea, cu 
timpul, deşi nu sunt neapărat 
melancolice. O poezie cuminte, 
pacifistă, care nu-şi propune 
să răstoarne canoanele, Adrian 
Giurgea dând ca exemplu în acest 
sens poezia Elixir prezentă pe 
coperta a-4-a a volumului.

Cum muzica nu putea să 
lipsească nici de această dată, 
trecerea la următoarea lectură 
s-a facut pe note de Edvard 
Grieg și Constantin Silvestri, în 
interpretarea la pian a Alexiei 
Uilăcan, elevă la Liceul Vocaţional 
de Artă din Tîrgu-Mureș.

După scurta pauză muzicală, 
Petru Istrate ne-a citit din romanul 
său, Băştinaşul. A fost a patra şi 
ultima lectură din Băştinaşul, 
căci, aşa cum a ţinut să precizeze 
autorul, speră că data viitoare să 
ne citească dintr-un viitor volum. 
Constantin Nicuşan, circumspect 
la prima audiţie, acum a admis că 
fragmentele încep să se lege, ne-
am putut forma o părere despre 

scriitura domnului Istrate, o 
scriitură care invită la meditaţie, 
mesajul unei societăţi în derivă, 
în care cadrele didactice nu sunt 
apreciate la adevărata lor valoare 
de oameni care formează oameni.

Tot cu un clasic, Rachmaninov 
de această dată, a ţinut să ne 
încânte şi Bucur Tudor, după 
care ne-am întors la poezie prin 
vocea Brânduşei Maria Meruţiu, 
aflată la debutul în cadrul 
cenaclului. Libertate; Primăvară; 
Evadări; Vis de vară au fost textele 
supuse atenţiei celor prezenţi; 
texte, în opinia lui Constantin 
Nicuşan, inegale ca valoare; unele 
reuşite, precum cele dedicate 
persoanei iubite, în care e prezent 
oximoromul ce aduce tensiunea 
necesară poeziei puternice; altele 
mai puţin reuşite, căci, „deşi 
autoarea se mişcă cu eleganţă 
printre idei, acolo unde descrie 
natura, poezia se dilată”. Ideea 
a fost împărtăşită şi de Nelu 
Mărginean; acesta a vorbit din 
punctul de vedere al scriitorului 
care, atunci când scrie despre 
iubire, îşi pune sufletul pe hârtie, 
scriind în primul rând pentru el.

Ultimul la cuvânt, a fost un 
alt debutant, Cătălin Bota. Vizibil 

emoţionat, tânărul a citit trei din 
încercările lui, cărora le-a făcut 
o descriere originală: o poezie 
frumoasă - Pasărea albă; una 
tristă – Eu de azi sunt rege; şi una 
şi mai tristă – M-am dus. „Un tufiş 
din care trebuie tăiat destul de 
mult” a fost caracterizarea făcută 
de Addrian Giurgea. Cu gândul la 
Enăchiţă Văcărescu, acesta l-a 
sfătuit pe tânărul poet să renunţe 
la notele explicative, căci poezia 
nu se explică, se simte de fiecare 
cititor în parte. În asentimentul 
lui a fost şi Constantin Nicuşan, 
cel care i-a reproşat atitudinea 
filocalică precum şi rima prea 
facilă, sfătuindu-l pe tânărul 

Cătălin Bota să citească, să citească 
şi să recitească poezia cu care 
rezonează, pentru a-şi găsi propria 
voce. În discuţie s-au implicat şi 
cei prezenţi în sală, iar la final 
Adrian Giurgea ne-a dat întâlnire 
pe 29 mai, în acelaşi loc, Zambara 
Cafe&Lounge, amintindu-ne că 
doar două numere mai despart 
revista LitArt de ediţia jubiliară, cu 
numărul 100!  

eveniment

Aprilie cu muzică și poezie în Zambara
Adrian RENTEA
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nici în capul nostru, nici într-
alt organ, şi pe care, totuşi, o 
ducem cu noi pretutindenea, 
concentrată poate într-un sin-
gur punct, într-un sâmbure 
miraculos de aur, ori, poate, în 
nimic material?”.

Proză de largă cuprindere 
a unei realităţi surprinse în 
multiplele ei metamorfoze, şi, 
în acelaşi timp, de adâncă înţe-
legere a sufletului omenesc, 
opera lui Agârbiceanu continuă 
tradiţia prozei transilvane inau-
gurată de Slavici şi continuată de 
Rebreanu sau de Pavel Dan, cum 
remarcă Ion Vlad, în cartea sa 
Lectura romanului: „Umanitatea 
creaţiei, vocaţia povestitorului 
şi statornica apropiere de fiinţa 
supusă unor grave şi dramatice 
încercări, mesajul unei opere 
pentru care valorile morale 
sunt fundamentale, fiindcă 
ele emană din experienţa 
oamenilor, sunt de natură să 
readucă în lectura noastră 

Iulian BOLDEA

  Agârbiceanu – romancier, 
în nouă ediţie critică

Editarea integrală, începând 
cu anul 2014, cu sprijinul 
financiar al Consiliului Ju-
dețean Alba, a operei lui Ion 
Agârbiceanu, sub egida Acade-
miei Române, reprezintă un 
eveniment de excepţie. Pro-
fesorul universitar Ilie Rad, 
critic și istoric literar, se 
achită cu exigenţă, cu dăruire 
şi profesionalism de această 
sarcină, deopotrivă nobilă şi 
ingrată, a alcătuirii ediţiei. 
Volumele VII și VIII din seria 
de Opere (Ediție îngrijită, notă 
asupra ediției, comentarii, 
referințe și glosar de Ilie Rad, 
Academia Română, Fundația 
Națională pentru Știință și 
Artă, București, 2017), cuprind 
romane scrise în perioada in-
terbelică şi în timpul celui 
de-Al Doilea Război Mondial. 
Volumul VII conţine romanul 
Licean… odinioară (1939) şi 
trilogia Vremuri și oameni (1942-
1943), iar volumul VIII romanele 
Vâltoarea (1940), Prăpastia (1940), 
Sfântul (1942), Frământări (1943) 
și Prăbușirea (1943). Apreciind 
eforturile editorilor anteriori (G. 
Pienescu, Victor și Mariana Iova), 
Ilie Rad realizează, prin ediţia 
sa, o suplinire a unor goluri, 
redând pasajele eliminate din 
cauze ideologice, această edi-
ţie restituindu-ne opera lui 
Agârbiceanu în integralitatea 
şi, mai ales, în integritatea sa 
originară.

Predispus la judecată etică, 
dar şi la explorarea cu ochi 
inclement a unei realităţi 
în care se ascund zone de 
mister, de fantastic şi de rit, 
Ion Agârbiceanu se detaşează, 
prin viziune, stil şi forţă epică, 
de scriitorii cu care are cele 
mai acute afinităţi, Slavici şi 
Rebreanu, fapt subliniat cu 
acurateţe de criticul şi isto-
ricul literar Mircea Zaciu în 
volumul Ca o imensă scenă, 
Transilvania: „Plasat între 
două din monumentele prozei 
româneşti – Ioan Slavici şi Liviu 
Rebreanu – Ion Agârbiceanu 
se detaşează totuşi net de pro-
filul acestora: mai îndrăzneţ 

prin proiectele-i epice decât 
Slavici, dar mai puţin adânc în 
sondajele psihologice şi sociale 
decât Rebreanu, el e mai liric 
decât amândoi, mai receptiv la 
zona de fantastic şi de mister a 
lumii ţărăneşti, păstrând totuşi 
o atitudine candidă, optimistă 
şi tonică în faţa existenţei”. 
Deloc întâmplător, Ion Breazu 
considera că umanismul repre-
zintă „nota cea mai de preţ a 
operei sale. Pentru manifestarea 
ei, adeseori scriitorul a neglijat 
compoziţia şi stilul. Cei care 
nu caută în literatură decât pe 
aceasta din urmă, îl socotesc 
pe autorul Fefeleagăi un scriitor 
învechit. Pentru cei în inima 
cărora umanul vibrează cu in-
tensitate, el va fi mereu actual”. 

Cu o arhitectură diversă, 
relieful operei lui Agârbiceanu 
este articulat prin intermediul 
unor teme coerent structurate, 
din perspectiva mai largă a 
realismului etic: sensul omului 
în lume, relaţia dintre individ 
şi istorie, raportul paradoxal 
dintre suflet şi spirit, dintre 
sacru şi profan sau dintre 
imanenţă şi transcendenţă. Din 
această perspectivă, fiinţa uma-
nă este una care, pentru a-şi 
desăvârşi substanţa şi conduita 
interioară, trebuie să apeleze 
la credinţa creştină, să-şi asu-
me semnificaţiile modelului 
christic, prin jertfă, seninătate, 
împăcare, definirea condiţiei 
poprii desăvârşindu-se, astfel, 
prin continuă propensiune 
spre absolut, prin tentarea 
surmontării limitelor şi a 
obstacolelor şi reprezentarea 
existenţei ca suferinţă, ca mân-
tuire prin jertfă cotidiană şi 
renunţare. Din paginile publi-
cate de Ion Agârbiceanu, fie că 
e vorba de opere de ficţiune, 
de memorialistică sau de pu-
blicistică, răzbate o viziune 
creştină, un umanism de su-
perioară nobleţe, prin care se 
dezvoltă şi valoarea educativă, 
cu substrat etic şi spiritual, a 
scriitorului atât de mult atras 
de antinomiile şi interogaţiile 
existenţei. Lumea pe care o evocă 
scriitorul este, aşadar, cum 
observa chiar scriitorul, una 
înnobilată de transfigurările 
smereniei şi reculegerii creştine, 
„o lume neobicinuit de înaltă, de 
strălucită, vecinică, pe care n-o 
purtăm nici în mâna noastră, 

proza unui scriitor autentic. El 
continuă o tradiţie inaugurată 
în literatura Transilvaniei de 
Ioan Slavici şi îmbogăţită de 
Liviu Rebreanu, Pavel Dan şi 
Ion Vlasiu. Printre aceştia Ion 
Agârbiceanu are măreţia şi fru-
museţea mesajului umanist, 
are, nealterată, pasiunea poves-
titorului şi, în consecinţă, a 
făuritorului de vieţi”. Chiar 
dacă romanele din perioada 
interbelică au şi unele neglijenţe 
sau asperităţi stilistice, ele sunt 
valide mai ales în privinţa laturii 
documentare sau existenţiale. 

Ediţia Agârbiceanu (Vol. 
VII-VIII) îngrijită de Ilie Rad 
este una de reală competenţă, 
ea dovedindu-se extrem de 
utilă pentru cercetători, cadre 
didactice sau doctoranzi, fiind 
prevăzută cu un aparat critic util 
(note și comentarii, referințe 
critice și un glosar explicativ al 
cuvintelor puţin utilizate astăzi, 
regionale sau arhaice).

Foto: www.clujulcultural.ro
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 TABLOU RURAL

Copilărie agrară,
miriște, trifoi,
sfeclă, porumb,
lumină de ocară
viața în care am crescut,
burueni, mătrăgună,
urzici, mersul desculț
pe arătură,
arici de gală,
greieri cu repertoriu local
în iarbă,
părinți, bunici, școală , abecedar,
trasul de urechi,
tabla înmulțirii,
un învățător bătrân,
mocofan și trist,
calea ferată, gară,
furnici, o fântână
amară,
găini, rate, grajdul,
tulei, vai de ei,
și gardul, casa,
mămăligă cu brânză
și duminici în limba română
o mătușă  în loc de ușă,
scârțâit     cărunt,
pălării de paie,
morcovi, pătrunjel,
vară de vară,
un dud în fața casei,
un câine care
mănâncă pâine de casă,
cu muște și cu fluturi
de la cina de acasă,
lapte cu caimac,
mustăti de vacă,
abia muls
bucurii în pielea goală
în lighian
înainte să adorm copil.

PROMISIUNE

Încerc să ne întâlnim.
Acasă, eu am sarcini precise.
Nu fac nimic.
Bătrânii se mișcă mai încet.
Ca secolul douăzeci,
Botezat și al vitezei.
Dar încerc, încerc
Să ne întâlnim. Astăzi.
În cele 24 de ore rămase.
Dar nu mai vin tânăr.
Promit!

TESTAMENT

Nu vreau să fiu decât poet,
Țara nu pierde nimic,
Poporul nu cheltuie.
Un poet fără TVA,
Despre care vorba vine,
Vorba trece.
Mai respir și eu printre voi,
Mai sughiț după câte unul
Care mi-a rămas în gât.
Eu însă îmi tot încurajez inima
Cu amintiri,
Cu ce am trăit împreună cândva
Împreună.
Nu vreau decât să fiu poet
Acum la bătrânețe.
Am fost prin vremuri, prea multe altele...

CÂNTEC PRIBEAG DE ANUL NOU

Nu am ce schimba.
Ziua de ieri trece fără să doară.
Nu am ce să regret,
Dacă trece, trece,
Nu se mai poate muri încă o dată.
Nu sunt vinovat.
Că nu mai am ce schimba
Și nu regret.
Ziua de ieri trece fără să doară.

Nu au plecat din mine decât păsările 
călătoare,
Cele reîntoarse pe cuib.
La ce bun atâta pândă,
Atâta streașină la inimă,
Atâtea în mine, nu se mai lasă privite.

Ar trebui un nou început pentru atâtea care
nu se mai lasă privite, măcar.
Ziua de ieri trece fără să doară.

 JURNAL

Îndoieli de vară,
dacă va fi toamnă
și anul acesta iarăși
dacă frunzele foșnite,
trimise de pădure,
le-ați primit
eu sunt bine,
și singur , atâta cât
mi-a mai rămas,
dintr-un anotimp posac.

poezie

Mircea DUCA

SPECTACOL DE GALĂ

Eram  o așteptare la garderobă,
după un spectacol de gală,
cu aplauze, cu zâmbete, cu râs.
O premieră de gulere medievale,
Cojoc rusesc, opinci de vară,
teatru absurd, în care se întâlneau
iubiri de mătrăgună
cu altele de iarbă bună,
într-o ogradă în care, ca la teatru
un prun de vară și-un nuc de toamnă,
își dau binețe,
frunză cu floare
și se așteaptă , până-n toamnă
când o să cadă o cortină
de ploi , peste noi cu noroi,
cu aplauze de ceață, iar noi, 
după o așteptare de toamnă la garderobă
nu avem dreptul la umbră
fiecare cu al fiecăruia
ca într-o piasă de teatru
absurd.

RĂTĂCIT ACASĂ

Ne-am rătăcit,
e-atâta libertate în jur
încât nu știu de ce
nu mai avem acasă
Livezi cu poame coapte,
fântâni cu apă vie,
și vecini
cu care împărțeam
pe vremuri
fiecare amotimp.

DECEMBRE

Iubirilor mele,
cele de câmpie,
și celor de la munte,
celor de pe deal,
de la sat
și de la oraș,
vă las moștenire
amintirile mele.
Am fost bogat,
am fost și sărac
vă las vouă,
viața mea, pe care
după cum ați aflat,
nu s-a mai păstrat, decât în trecut.
Mai trăiesc o vreme cu voi,
cu Elegii de căpătat.
Las vouă moștenire amintirile mele.

AUTOGRAF PE UN CURCUBEU

Sunt prea bătrân 
pentru viaţa asta.
încerc, tot încerc
dar nu pot
să o iau de le început.
E altfel şi eu sunt
un altcineva.
Nu mă pot schimba.
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 Există un singur Eugen 
Ionescu, histrionic şi don-
quijotian, un artificier tragic de 
himere, ultragiind cu râsul lui 
sănătos, cu patima lui pentru joc, 
cu neîncrederea lui dezarmantă 
şi cu naivitatea lui debordantă. 
De la începutul şi până la capătul 
scrisului său, Eugen Ionescu 
rămâne fundamental acelaşi, 
fie că scrie o critică ce mizează 
pe sfidarea prejudecăţilor omni-
prezente şi a unei auto-suficienţe 
a lumii literare, sau un teatru 
straniu, extras din dezarticulările 
şi alienările conştiinţei omului 
modern. Un Eugen Ionescu 
identic, egal cu sine, coerent în 
incertitudinea şi relativismul său, 
ameninţând mereu să lovească cu 
pumnul în masă şi să răstoarne 
castelele din cărţi de joc ale istoriei 
literare, doar pentru a le verifica 
failibilitatea ultimă, umanitatea. 
 Posteritatea e incompa-
tibilă structural cu spiritul iones-
cian. Ea clasifică, clasează şi 
clasicizează, or Eugen Ionescu 
cel adevărat e imposibil de prins 
în vreo caracterizare cu pretenţii 
de reprezentativitate. Existând 
într-o dialectică a disimulării şi 
a deconstrucţiei, fiinţa lui Eugen 
Ionescu e un vertij de inteligenţă 
şi intuiţie fină, de bun gust, 
acţionând ciclonic dar distrugând 
într-un regim al evanescenţei – 
căci însăşi distrugerea e decon-
struită. Un Don Quijote, desigur, 
dar unul îndrăgostit şi vânat el 
însuşi de morile de vânt, simulând 
metoda şi logica atunci când 
acestea nu mai au, de fapt, nici 
o relevanţă. Întreaga existenţă 
culturală a lui Eugen Ionescu nu 
e altceva decât demonstraţia unei 
libertăţi absolute a spiritului, 
o libertate a cărei euforie e 
subminată, întreţinută de fapt, 
contradictoriu, de o conştiinţă 
tragică a inutilităţii existenţei 
umane. Sub parada de ironie şi 
vervă pamfletară, sub aparenţa 
de exigenţă extremă a unui critic 
insurgent sau sub bisturiul ce taie 
realitatea în forme neaşteptate 
în poemele iar apoi în piesele ce 
l-au consacrat drept dramaturg 
al absurdului, mocneşte de fapt 

obsesia morţii, o obsesie despre 
care Cioran, colegul de generaţie 
cu un destin biografic oarecum 
similar, o numea „singura temă 
importantă”. 
 Nihilismul acesta radi-
cal, camuflat sub spectacularul 
exploziv al unui spirit ire-
verenţios, ar trebuie să fie un 
mod adecvat de a-l vedea pe 
Eugen Ionescu. Din el provin, în 
fond, toate gesturile lui de negaţie 
şi, finalmente, anti-universul 
alternativ imanent realului 
pe care ochiul dramaturgului 
îl reconfigurează cu acuitate, 
astfel că sensul determinării 
devine cel puţin ambiguu – care 
din cele două universuri (cel 
în care trăim şi, respectiv, cel 
ionescian)  e „mai adevărat” 
pentru conştiinţa noastră? 
Această problemă, extrem de 
actuală în contextul dezbaterilor 
despre raporturile dintre realitate 
şi virtual, dintre gradele de real 
ale lumilor alternative, mi se pare 
elementul profund care îi asigură 
lui Eugen Ionescu o „posteritate” 
în contemporaneitatea noastră 
imediată. 
 Dar însăşi libertatea 
fulminantă a negaţiei şi principiul 
contestatar îi dau, de asemenea, o 
contemporaneitate spectaculoasă 
lui Eugen Ionescu. Într-un anumit 
sens, el reprezintă un spirit ce 
se încarnează rar într-o cultură 
românească adânc răsădită în 
protocronism şi frustrare. Luci-
ditatea tăioasă şi sinceritatea 
aproape exasperantă, strategia 
scandalului menit să dinamizeze 
un peisaj cultural ce se complace 
prea lesne în canoane convenabile, 
refuzul oricărei concesii în 
favoarea unei obiectivităţi 
trucate, în deconstrucţia căreia 
se vădeşte relativismul global al 
oricăror verdicte, îl fac pe Eugen 
Ionescu „veşnic tânăr”, vizionar 
şi credibil. Pentru mine, textele 
în două volume din „Război cu 
toată lumea”, sunt cele în care 
descopăr un coleg de generaţie, 
pe care mi s-ar părea firesc să îl 
aud contestându-i pe optzecişti, 
demontând „Postmodernismul 
românesc”  şi întreaga poezie a 
lui Mircea Cărtărescu sau proza 
lui Ioan Groşan, cu naturaleţea 
cu care desfiinţa romanele best-
seller ale lui Sadoveanu, poezia 
lui Arghezi ori întreaga existenţă 
teatrală a lui Victor Hugo. Fiind 
oricum fascinaţi de istoria 
recentă şi vorbind în termeni 
superlativi, cu o nostalgie a 
irecuperabilului parcă, despre anii 
interbelici, echivalenţele cultura-
le cu prezentul sunt evidente. 
Inclusiv modelul avangardist, 

incendiar şi neaşteptat în 
interbelicul românesc, e activ 
astăzi, iar pluralitatea peisajului 
postmodern(izat) în care ne amă-
gim cu sisteme hermeneutice 
relative şi compromise din start 
prin neadaptarea lor la relieful 
discordant, randomizat, al rea-
lităţii şi conştiinţei, poate fi com-
parat, în bună măsură, lumii 
româneşti în care tânărul Eugen 
Ionescu îşi artizana himerele, 
însufleţindu-le cu transcendenţa 
goală a ultimei modernităţi. 
 Ionescu propune o is-
torie ca spectacol al derizoriului 
oricărei aspiraţii de seriozitate 
şi imuabil, pe un pretext ironic 
şi polemizând în primul rând cu 
sine însuşi. Strategia debutului cu 
„Nu” (care a fost, până la urmă, 
premiat, deşi Ionescu ar fi ieşit 
câştigător din pariu indiferent de 
decizia juriului) a devenit aproape 
loc comun astăzi pentru tinerii 
insurgenţi, aşa cum întreaga lui 
retorică împotriva „sistemului” şi 
războiul „cu toată lumea” au fost pe 
rând rejucate sub scenariile noilor 
generaţii. Există, deci, un Eugen 
Ionescu etern, care ţine paradoxal 
de cultural română când, în fapt, 
e o conştiinţă ironică şi ludică mai 
degrabă occidentală prin ima-
terialitatea contradicţiilor, prin 
tragismul nihilist al negaţiei. 
 Pe linie ascendentă, 
congenialitatea lui Eugen 
Ionescu îl include pe un maestru 
incontestabil şi acela e, fireşte, 
Caragiale. Şi în cazul lui s-a 
vorbit despre anti-lume şi anti-
eroi, dar şi despre absurditatea in 
nuce a situaţiilor dramatice. Iar 
inteligenţa ascuţită, indispusă la 
concesii şi ironia ce explodează în 
rafale de râs atunci când ai crede 
că asişti la o construcţie serioasă 
e omoloagă lui Eugen Ionescu. 
Dar ascendenţa nu se opreşte 
la Caragiale, un alt prestigios 
maestru putând fi, oricând, acel 
straniu Ion Budai-Deleanu, prin 
proto-postmodernismul şocant al 
„Ţiganiadei”.
 Cum am ajuns, vrând-
nevrând, la postmodernism (pe 
care toată lumea spune că l-a 
văzut dar fiecare îl descrie altfel, 
vorba cuiva), postmodernizarea, 
poststructularizarea lui Eugen 
Ionescu era iminentă şi e în curs 
de a se face. Nici poststructuraliş-
tii nu au inventat din vid teoria 
alterităţii şi gradul zero absolut 
al scriiturii sau multiplicitatea 
identităţii ci modernitatea în-
săşi le include în structura ei 
epistemologică, alături de alte mii 
de elemente mai puţin evidente 
încă. Vizionar şi rafinat, Ionescu 
le conţine pe toate în conştiinţa 

sa discordantă şi plenară, deci, 
implicit, sunt sigur că vom vedea 
operaţii spectaculoase şi revelaţii 
pe teze gadameriene aplicate 
autorului „Rinocerilor”.
 Politic vorbind, mi se 
pare că Eugen Ionescu e mai 
puţin fragil atât la problema 
naţionalităţii – spuneam încă 
de la început că, pentru mine, 
el e unul singur indiferent de 
metamorfozele pe care fiinţa 
lui le cunoaşte, cât şi la cea a 
eticii. Vocala finală a numelui 
nu contează pentru spiritul 
ionescian, care e fundamental 
acelaşi atât în textele româneşti 
ale tinereţii cât şi în opera 
dramatică franceză. Problema 
e mai curând una de orgoliu 
cultural, ca în mai toate cazurile 
celebre (Eliade, Cioran) – dacă 
restricţionăm cultura română la 
textul scris în româneşte, ieşim 
în dezavantaj, fiindcă apogeul 
personalităţii „copiilor” lui 
Nae Ionescu e occidental şi nu 
românesc. Numai că identitatea 
lor, se înţelege, e trans-etnică. Etic, 
cred că Eugen Ionescu e mai puţin 
acuzabil de antisemitism decât 
Eliade, să zicem. Colaborarea la 
revistele de extremă dreaptă nu 
poate fi un argument viabil – deşi 
radicalitatea juriilor occidentale 
ar putea să-i aducă deservicii şi în 
aceste condiţii. 
 Eugen Ionescu ar 
trebui „anchetat” cu întrebările 
prezentului. Pentru că, asemeni 
unui „spirit al istoriei” noastre, 
surprinzător şi contradictoriu, 
controversat şi adulat, dar mereu 
acelaşi, din orice parte l-ai privi, 
e un adevărat oracol. Totul e 
să ştii să-i adresezi întrebarea 
corectă, unica întrebare. Pentru 
că, în definitiv, în fiinţa întrebării 
răspunsul îl aşteaptă pe Eugen 
Ionescu pentru a fi invalidat şi 
relativizat până la disoluţie. 

Eugen Ionescu. 
Marcă înregistrată

Dumitru-Mircea BUDA
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„Li-ber-ta-te”

Uneori,
mă simt ca o pasăre.
O pasăre închisă într-o colivie,
nici prea mare, nici
prea mică,
o pasăre ce se zbate frenetic
între rarele momente când marginile ființei,
prinzând contur
îmi devin de nesuportat, de
netăgăduit.
Încerc să-mi amintesc atunci
de timpul când oamenii mi-erau aripi, nu zăbrele
şi-nchid ochii
sperând să mai visez o dată ... Zborul

Se scutură din nou ... cireşii

Îți mai aminteşti
seara aceea târzie de mai
în care cireşii îşi plângeau tăcuți,
peste trupurile noastre
contorsionate în dansul suprem al iubirii
şi-al dragostei noastre de viață,
cele din urmă lacrimi?
Îți mai aminteşti
simfonia aceea ce răsuna la căderea
fiecărei petale
în ecouri amețitoare,
asurzitoare, atât de îmbietoare-n
dulceața-le amenințătoare?
Şi mirosul...
Ahhhh, mirosul acela ce ne străbătea
până-n străfundul ființei
îmbătându-ne,
cutremurându-ne, legănându-ne.
Şi vântul!
Da, vântul ce din cioburi de stele căzătoare
împletea neobosit aripi de sticlă,
visurilor noastre
pe cât de dulci, pe-atât de-amare...
Îți mai aminteşti?

Primăvară

Azi,
soarele mi-a zâmbit din nou,
m-a cuprins în îmbrățișarea caldă
a razelor sale
și m-a strâns tare la pieptu-i auriu.
M-a strâns atât de tare,
încât aproape ți-am simțit mirosul
în îmbrățișarea lui.
Și vântul mi-a mângâiat fruntea, 
mi-a răvășit părul,
iar lacrimile izvorâte din dorul de tine
mi-au sărutat obrajii,
așa cum doar tu o făceai, în nopțile reci
de început de primăvară.
Azi, pasările călătoare
s-au întors,
pentru-a-mi șopti ca mă iubești
și ciripitul lor
s-a așezat pansament peste toate rănile
timpului.

Vis de vară

Știi...
azi de dimineață m-am trezit,
m-am trezit, simțindu-mă ușor pierdută.
Pierdută,
pentru că tu nu erai acolo și
pentru o secundă
m-am îngrozit la gândul că n-am să mai revăd
surâsul acela al tău
ce aprinde curcubeie pe cerul sufletului meu
ori de câte ori mă fericești
cu privirea ta albastră, atât de tandră, senină
și complice.

Destăinuiri

Aş putea muri şi
renaşte
de sute, de mii
de ori
în brațele tale
până n-aş mai şti
cine-mi eşti,
cine-ți
sunt,
până când contopiți aşa
în culori şi
visare,
am rămâne doar noi
suspendați
între cer şi pământ...
M-aş
cuibări atunci,
în paradisul ce se-nfiripă
din liniştea
ce musteşte-n îmbrățişările
tale
şi ne-am lăsa legănați
de aripi de
vânt,
purtați de ele, departe,
pe arămiul
din frunzele scăldate-ntr-o
mare,
de dragoste-ndulcită
cu picuri de
soare.

Brândușa Maria MERUȚIU
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Autorul volumului de versuri 
„dumnelike”, apărut în anul 2017, la Editura 
„Cartea Românească” și premiat de aceeași 
editură cu ”Premiul pentru debut”, poetul 
Marcel Vișa are un head start asigurat în 
lumea literară. Dacă mai punem la socoteală 
și „Premiul maratonului de poezie” organizat 
de Uniunia Scriitorilor din România, la 
Neptun, tot în anul 2017, avem o consacrare 
încă de la început. Acest ascendent pe 
care îl are creația tânărului poet Marcel 
Vișa (n.1983) are la bază - așa cum afirmă 
editorul Călin Vlasie, pe coperta a patra a 
volumului „dumnelike”- faptul că poetica 
acestuia „se înscrie perfect în ceea ce am 
numit noua generație literară virtuală – o 
generație ale cărei origini ideologice se 
regăsesc în poetica anilor 1980, dar în latura 
imaginarului tratat ca parte substanțială 
a realității înconjurătoare și a universului 
comunicațional și ontologic internaut.” 
 Nu sunt de mirare nici semnalele 
pozitive venite dinspre critica de specialitate. 
Tânărul poet Marcel Vișa poate fi privit ca 
fiind precursorul unui nou stil în poezia 
neomodernistă actuală, stil bazat pe trăirea 
on line a poeziei cu viteză de descărcare a 
emoțiilor de 95 Mbps pentru internet fix și 
26 Mbps pentru internet mobil, asta ca să 
mă încadrez în nota în care sunt scrise 
cele cincizeci și trei de poezii ale volumului 
„dumnelike”.  Criticul Daniel Cristea-Enache, 
în articolul din Revista „România Literară” 
nr. 3/ 19 ianuarie 2018/  anul XLIX, intitulat 
„Cartea Românească- Versuri trăite”, spune 
că „poezia din <dumnelike > este, în pofida 
unor texte care speculează tematica realităţii 
virtuale şi a reţelei de socializare pe care 
se dau like-uri (unul e pus, ironic, în titlul 
volumului, lipit fiind de Creator), paginată sub 
forma unor micro-naraţiuni personale, destul 
de coerente. Personajul masculin construit de 
poet şi care îi împrumută o parte din trăsături 
fără a se identifica şi a se confunda îşi susţine 
„rolul” într-un mod lipsit de ostentaţie, în 
texte mai degrabă realist-biografiste, în care 
poezia nu se face la vedere.”
 Așadar, poetul Marcel Vișa pune 
cititorul în fața propriei realități, realitate a 
secolului internetului, unde viața se trăiește 
pe un monitor „cu o conexiune wi-fi stabilă” 
și unde „regatul (…) se întinde dintr-un capăt 
în altul al monitorului de 17 inch/ al meu 
are 19”, spune autorul, în care  like-urile sunt 
modul prin care lumea își arată sentimentele 
sau își definește identitatea, printr-o adresă 
de facebook, de parcă nimeni nu ar mai 
putea exista dacă nu ar avea o astfel de 
adresă. Lumea aceasta cibernetică este parte 
componentă a unei societăți marcate de 
comunism, aflată încă sub semnul ei, „(…) 

comuniștii i-au confiscat totul/ pentru că 
oamenii trebuiau să fie egali/ în sărăcie/ 
apoi au venit străinii să ne cumpere iar alți 
comuniști era cât pe ce să ne vândă” ( pag. 17/ 
„insomnii comuniste”), o societate  coruptă 
unde plagiatul grobian este la ordinea zilei, 
ignoranța este o modă, „copil bătrân rătăcind 
pe drumuri necunoscute caut o evadare 
în muzici imperfecte/ < dă-mi-o pe aia cu 
Nicolae Guță și Denisa și dă-mi-o și pe aia cu 
Mafiae >” ( pag 45/ „ vânzătorul de la taraba 
cu casete”), o societate în care idolatria nu 
mai este un păcat, „ne închinăm în oglinzi de 
ape acide la chipul tatuat sub chipul casual/ 
Dumnezeu ne-a interzis să ne închinăm 
la chip cioplit/ nu la chip tatuat (…)” ( pag 
24/ „mатроска”) și în care iubirea este tot o 
chestie care ține de calculatoare și virtual,  
„mă uploadez în mintea ta/ cu 50 megabiți 
pe secundă/ m-ai luat ca pe un virus/ nu 
ai scăpare/ sunt hacker-ul care ți-a crack-
uit inima/ să poți iubi ca și cum ai licența 
dragostei/ te-am downloadat în brațele mele/ 
și nu te pun pe share” ( pag 37/ „uTorrent”). În 
tot acest vacarm există totuși un Dumnezeu 
pe care poetul îl reinterpretează ca să fie 
sigur că este autentic și perfect integrat în 
secolul biților, like-urilor, îl transformă în 
”dumnelike”, el devenind, așa cum spune 
autorul „acel like primordial care a născut 
toate like-urile din lume” ( pag 36/ „like”).
 Tematica din volumul de față este 
diversă, surprinzător de matură și cu grijă 
aleasă. Problematica poetului/ei din ziua de 
azi, este atacată încă din primele pagini ale 
volumului, ca de exemplu poemul „tu nu știi 
ce să faci cu un poet” de la pag. 6, unde poetul 
pare un inadaptat prin bonomia sa care 

nu își găsește loc în lumea aceasta boemă, 
materialistă. „căsătorește-te cu un mecanic 
auto/ faceți 7 copii și un credit la bancă/ poeții 
iubesc doar băncile din parcuri unde hrănesc 
doar porumbeii cu litere/ le alimentează 
zborul/ e un job important pe care un poet nu 
l-ar schimba pentru nimic în lume/ tu nu știi 
ce să faci cu o poetă/ să faci dragoste cu ea e 
o artă/ mintea ei un univers impenetrabil de 
către banalitățile cotidiene/ (…)/ vorbim limbi 
diferite prietene.” Cum demn de apreciat este 
și poemul din debut „autodenunț”, în care 
poetul se zbate în căutarea identității poetice, 
„vechiul eu se zbate ca să iasă la lumină prin 
bulbii florilor de plastic din coroanele tale 
veștejite/ vechiul eu bântuie prin mlaștini”. 
Marcel Vișa reușește să surprindă nu doar 
banalitatea vieții cotidiene și pierderea 
identității în aceasta, ci și hibele mediului 
viciat(os) în care se desfășoară această viață, 
fie că se referă la gropile din asfalt „ numai 
bune să-ți odihnești în ele neliniștea”, sau 
somniferele luate cu pumnul „sau (cu) vodkă”, 
injecțiile în venă, unde drogul se numește 
„lacrimi”, cu alte cuvinte… „cine știe pe ce 
peron mă cauți/ și eu boschetez prin autogări 
insalubre/ hrănesc câinii vagabonzi cu 
ciolanele mele/ și biscuiți Eugenia.”(pag 27/ 
„gropi în asfalt”). Ei bine aceasta este România 
noastră cea de toate zilele în care  bătrânii 
sunt umiliți, închiși în „cavouri de beton cu 
multe etaje în care au fost zidiți de indiferența 
noastră”, „îmbrăcați sărăcăcios preferă să 
nu fie observați”, o Românie a oamenilor - 
șobolan, pe care ne facem că nu-i observăm 
în speranța că dacă noi nu-i vedem pe ei, 
nici ei nu ne văd pe noi, și ne putem duce 
zilele liniștiți mai departe: „plouă din norii 
de cocs/ pe străzile urbei canalele refulează/ 
spaima celor închiși în subteran/ frica lor de 
înec setea de lumină/ dă pe dinafară odată 
cu noroiul putredei cărni care se desprinde de 
pe oasele jilave/ (…)/ cei închiși în subterane 
visează la libertate/ trăiesc prin noi/ respiră 
prin gurile noastre întredeschise/ holbându-
se la cer pe sub pleoapele îngreunate de 
somn/ ne devorează într-un act canibalic fără 
precedent”.( pag 54/ „ghost”)
 Este de apreciat sarcasmul poetului 
vizavi de societatea în care încercă, și chiar 
reușește, să păstreze și sădească frumosul în 
inimile semenilor. Versurile lui Marcel Vișa, 
aduc un flux de lirism nou, internaut care 
imposibil să nu te emoționeze. Metaforele 
subtile , construcțiile inedite și, ceea ce mi-a 
atras în mod deosebit atenția, imaginile 
vizuale pe care le creează în poemele sale 
aduc un plus de sănătate lumii cibernetice. 
„poetul iese în societate/ se încarcă de poezie/ 
apoi se întoarce în lumea lui izolată între 
patru pereți/ (…) / când o avalanșă de nisip le 
aduce aminte de simplitatea copilăriei/ iau 
găletușa lopățica și se apucă să  sape în trupul 
iubirilor/ (…) construiesc un imperiu de o zi 
<adică poezia>.” ( pag 32/ „poetul nu poartă 
verighetă”).
 Fiecare poem din volumul „dumne-
like”, este un strigăt fie de 

(Continuarea în pagina 10)

Marcel Vișa – un alchimist 
al poeziei neomoderniste

Mihaela MERAVEI
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În perioada 26 mai – 17 
iunie 2018, British Council 
în parteneriat cu Asociația 
K’ARTE organizează cea 
de-a șaptea ediție locală 
a proiectului „British 
Documentary” la Tîrgu-
Mureș, la Cinematograful 
Arta. Opt documentare 
recente vor fi prezentate 
publicului, în fiecare seară 
de sâmbătă și duminică, 
începând cu ora 20.00.

Filmele sunt subtitrate în 
limba română, iar intrarea 
este liberă, în limita locurilor 
disponibile.

Așa cum și-a obișnuit 
publicul, „British 
Documentary” prezintă 
o paletă de teme foarte 
diverse, pornind de la știință, 
ecologie, artă şi ajungând la 
probleme de factură etică și 
socială, filmele fiind selectate 
din cadrul celor nominalizate 
sau premiate la prestigiosul 
festival de film documentar 
din Marea Britanie, Grierson 
„British Documentary 
Awards”, care promovează 
și premiază cei mai buni 
realizatori de documentare 
din Regatul Unit și din alte 
țări.

Seria de proiecții 
debutează pe un subiect 
extrem de actual – conflictul 
israeliano-palestinian 
– cu adevărate lecții de 
supraviețuire oferite de 
„Copiii războiului din Gaza”. 
„Atacând diavolul”, continuă, 
în primul weekend, cu 
povestea lui Sir Harold Evans, 
descris de mulți dintre colegii 
săi ca cel mai mare ziarist al 
secolului al XX-lea, relatând 
câteva dintre investigațiile 
care i-au câștigat acest 
renume și forța pe care 
jurnalismul de investigație îl 
poate exercita.

„Versus: Viaţa şi filmele 
lui Ken Loach” îl aduce în 
prim-plan pe unul dintre cei 
mai importanți creatori de 
film din Marea Britanie și 

detaliază munca sa de peste 
50 de ani atât pe ecran, cât 
și în afara acestuia, iar „În 
mintea lui Einstein: Enigma 
spaţiului şi a timpului”, 
marchează cea de-a 100-
a aniversare a celei mai 
cunoscute lucrări a lui 
Einstein – Teoria Relativității 
Generale. Urmează alte două 
filme impresionante al căror 
subiect central este viaţa 
intimă a femeilor: “Deasupra 
lavoarului”, povestea unui 
mic salon de coafură din 
Haifa, Israel, unde femeile 
din comunităţile arăbeşti 
și evreiești îşi împărtășesc 
diferențele și îşi povestesc 
opiniile despre politică, 
istorie și iubire și “În spatele 
uşilor închise”, un film 
emoționant despre victimele 
violenței domestice.

Seria de documentare se va 
termina cu povestea lui Kisilu 
(“Mulţumesc pentru ploaie”), 
un fermier kenyan, pe care 
îl vedem transformându-se 
dintr-un simplu tată într-un 
lider comunitar și, în final, 
într-un activist pe scena 
mondială în probleme de ţin 
de schimbările climatice şi cu 
“Attenborough şi Dinozaurul 
gigantic”, o anchetă medico-
legală despre ceea ce pare a fi 
cel mai mare animal terestru 
cunoscut vreodată.

A șaptea ediție a British 
Documentary la Tîrgu-Mureș 
se desfășoară în parteneriat 
cu Asociația K’ARTE și 
primăria Municipiului Tîrgu-
Mureș.

Proiectul “British Docu-
mentary” la Tîrgu-Mureș 
este inițiat de British 
Council Romania în cadrul 
programului “New Work 
New Audiences” și urmărește 
familiarizarea publicului 
român cu cele mai bune 
documentare britanice 
contemporane, premiate la 
Festivalul Grierson din Marea 
Britanie.

eveniment

Regal de filme britanice 
la Cinematograful ARTA

Asociația K’ARTE vă propune:

Mai – Iunie 2018

Cinema ARTA | Sala Flora 

PROGRAM:

26 mai – ora 20.00 > “Copiii războiului din Gaza”

27 mai – ora 20.00 > “Atacând diavolul”

02 iunie – ora 20.00 > “Versus: Viaţa şi filmele lui Ken Loach”

03 iunie – ora 20.00 > “În mintea lui Einstein: Enigma spaţi-

ului şi timpului”

09 iunie – ora 20.00 > “Deasupra lavoarului”

10 iunie – ora 20.00 > “În spatele uşilor închise”

16 iunie – ora 20.00 > “Mulţumesc pentru ploaie”

17 iunie – ora 20.00 > “Attenborough şi Dinozaurul gigantic”

Intrarea liberă în limita locurilor
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Astăzi am să vă povestesc despre o pasiu-
ne mai veche de a mea, şi anume gătitul. 
Dacă în episoadele anterioare multe din 
povestioare erau simple scorneli, faptele 
din acest episod s-au întâmplat aievea. 
Zilele trecute era să dau foc la bucătărie, fapt 
ce mi-a readus în minte câteva dintre acciden-
tele petrecute în bucătăria mea – sau a altora 
– de-a lungul timpului; şi, rememorându-
le, am zis să vi le împărtăşesc şi vouă. Deci, 
nu veţi citi aici nici despre reţete, nici despre 
sfaturi pentru un trai sănătos. Din contră! 
În primul şi primul rând trebuie să vă poves-
tesc despre faimoasa mea ciorbă de creier – 
una dintre slăbiciunile mele. Pe vremea când 
a avut loc întâmplarea - acum foarte mulţi 
ani - nu existau carmangerii la tot pasul, 
şi nu găseai la orice oră tot ce ţi se năzărea. 
Aşa că, atunci când mi s-a făcut poftă de 
respectiva ciorbă, am căutat zile la rând 
ingredientul primordial pentru realizarea ei. 
După îndelungi căutări, când deja puneam 
întrebarea mecanic, fără să-mi pun mari 
speranţe, o doamnă toată numai un zâmbet 
m-a lovit cu un “da, avem” foarte senin. Eu 
am înhăţat, precum un hămesit, caserola din 
mâna ei şi am zburat până acasă. Când am 
deschis caserola, am observat că arăta cam… 
ciudat, dar mi-am zis că o fi altfel de creier 
faţă de cel cu care eram obişnuit. Fără să mai 
îmi bat capul, m-am apucat de pregătit ciorba. 
În momentul în care a fost gata, bucăţile de 
creier arătau şi mai ciudat, însă cum eram 
pe fugă spre serviciu, n-am apucat să o gust. 
Cât a fost ziua de lungă, iar apoi seara la bere 
cu amicii, gândul mi-a stat doar la ciorba de 
acasă. Aşa că în momentul în care un prieten 
mi-a propus să mergem să mâncăm ceva, 
l-am invitat la mine să degustăm ciorba. 
Odată aşezaţi la masă, prima lui reacţie a 
fost: “mă, creierul ăsta arată ciudat”. “o fi 
creier de altceva, nu de porc” i-am replicat 
eu, şi, pentru că eram şi eu curios ce fel de 
creier o fi, am mers la coşul de gunoi şi am 
căutat eticheta. Aici să vezi supriză! Pe etichetă 
scria “momiţe de porc”. A trecut ceva timp 
de atunci, dar şi acum mai povestesc, fudul 
nevoie mare, cum o săptămână întreagă 
am mâncat ciorbă de fudulii, pentru că 
nimeni altcineva nu a vrut să se atingă de ea!  
Între timp am devenit expert în ciorba de 
creier şi alte ciorbe, dar începuturile nu au fost 
aşa de simple. Spre exemplu îmi amintesc de 
primul meu pui la cuptor. O auzisem pe mama 
cu o seară înainte că, după ce se întoarce de la 
serviciu, vrea să facă pui la cuptor; iar eu, copil 
fiind, am zis să-i dau o mână de ajutor; aşa că 
am pus puiul în cea mai mare cratiţă pe care 
am găsit-o, am umplut cratiţa până la refuz cu 
apă şi am băgat-o în cuptor. Sincer, nu mai îmi 
amintesc ce s-a ales de puiul respectiv, pentru 
că atunci când a deschis mama cuptorul, după 
câteva ore de funcţionare, nu am putut privi 
mai mult de o secundă înăuntru. Şi nu ştiu nici 
dacă mama a mai găsit alt pui la alimentară. 
Apoi, ai mei s-au mutat la ţară şi atunci a 
început cu adevărat ucenicia mea într-ale 
gătitului. Am stricat vreo trei găini trimise de 
ai mei, până să-mi dau seama că nu se pot 
face grătare din ele. Stăteam cu prietenii până 
târziu în noapte, salivând lângă aragaz, pentru 
ca, într-un final să ne rupem dinţii în copanele 
ce aveau consistenţa cauciucului. Auzisem ce 
se zice despre găina bătrână, dar mă gândeam 
că se referă strict la bucătărese. Eu, unul, 

măcar aveam o scuză, că nu crescusem la ţară, 
eram orăşean get-beget, dar un prieten care a 
avut de mic copil tangenţe cu munca la câmp, 
ne-a lăsat mască atunci când şi-a dezvăluit 
involuntar cunoştinţele de agronomie: 
îl ajutam pe un amic să strângă roadele 
micii grădini pe care o avea, iar prietenul 
în cauză avea misiunea să adune totul în 
saci. Redau dialogul aşa cum mi-l amintesc:  
 - Morcovii ai zis în sacul ăsta?  

- Da, Silviu, în sacul acela. 
-  Dar, auzi, morcovii ăştia de ce îs albi?
- Ăla-i pătrunjel, Silviu! Ce-ai fumat?!
De-a lungul timpului am mai păţit mici 

accidente în bucătărie, ca de exemplu să pun 
sare în loc de zahăr în vinul fiert, sau să pun 
scorţişoară în loc de piper în tocăniţă; dar tot 
n-am păţit-o precum o bună prietenă de-a 
mea. Într-una din zile am mers în vizită, şi 
când am intrat în bucătărie m-a izbit un damf 
de ţuică. „Adi, vrei un păhărel de ţuică?” mă 
întreabă soţul. „Dar ia şi o farfurie de ciorbă” 

mă îmbie ea. Din privirile şi zâmbetele lor 
complice mi-am dat seama că ceva e putred  
la mijloc, aşa că am mirosit oala. Duhnea a 
ţuică de la o poştă. Pe scurt, tipa, medic fiind, 
a primit de la un pacient o sticlă cu etichetă 
de oţet, iar ea a presupus ca asta şi conţine, 
aşa că a turnat direct în ciorbă, fără să o mai 
miroasă. „Altfel e chiar bună, aş mânca şi eu 
dacă n-ar trebui să merg dimineaţă la lucru” 
m-a asigurat soţul. Restul serii ne-am amuzat 
imaginându-ne diferite scenarii în cazul în 
care l-ar fi oprit la poarta fabricii. Probabil ar 
fi avut loc un schimb de replici de genul celor 
ce urmează:

- Domnu’, aţi consumat alcool?
- Da
- Cât?
- Cam două farfurii.
Accidente se întâmplă însă şi la case mai 

mari. Bunăoară, un prieten, maestru pizzer, 
şcolit în Italia, şi care de altfel face o pizza 
delicioasă, mi-a servit odată o pizza cu un cui 
de mărimea degetului meu mare în ea! Dar în 
bucătăria restaurantelor nu mă bag. Nu vreau 
să ştiu ce se întâmplă acolo! Poate, totuşi, într-
un episod viitor, am să vă povestesc păţaniile 
de prin restaurante. Până atunci doar un sfat 
vă dau: nu vă certaţi cu ospătarii!

cenaclu/ teatru

Jurnalul unui naiv II
Adrian RENTEA
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Alexandra SPINGOS

Incertitudine...

cenaclu/cronică

Mă îndreptam într-o zi spre 
casă. O zi de vineri, în care orele 
s-au terminat și îmi venea să sar 
în sus de bucurie că este sfârșit de 
săptămână.

Pentru prima oară după mai 
bine de două săptămâni, soarele 
a îndrăznit să își arate fața, lu-
minând și încălzind totul în ju-
rul lui cu forțe proaspete. Dorind 
parcă să ne arate că este deja luna 
aprilie și primăvara a venit, iar el 
e hotărât să își reintre în drepturi.

Cu pieptul plin de bucurie 
sufletească, am hotărât să mă 
opresc la o terasă din centru și să 
savurez, pe lângă un pahar de li-
monadă, razele soarelui. În jurul 
meu, o mulțime de oameni. Unii 
grăbiți, alții plimbându-se alene. 
Iar alții, ca mine, așezați comod 
pe o terasă.

Privirea mi s-a oprit la masa 
de lângă mine și m-am încruntat 
fără să vreau. O femeie tânâră, de 
maxim douăzeci și cinci de ani, 
stătea privind fix în ceașca de ca-
fea din fața ei. Era îmbrăcată toată 
în negru, făcând notă discordantă 
cu veselia din jur. Ca de altfel și 
tristețea ce îi era întipărită pe 
chip.

Cu mâini ușor tremurânde, 
și-a aprins o țigară și atunci am 
văzut … Pe interiorul brațului 
drept, avea un tatuaj. Nu am pu-
tut vedea ce reprezintă, dar m-am 
strâmbat. I-am privit chipul și 
am rămas surprinsă. Era tânără 
și frumoasă, ce motiv ar fi putut 

avea să își picteze pielea? Ce a 
putut-o determina să-și facă acel 
desen care o va însoți întreaga 
viață?

Știam că nu este frumos să te 
holbezi la cineva, dar nu mă pu-
team abține. Pur și simplu, nu îmi 
puteam lua ochii de pe ea. Părea 
pierdută în lumea ei, în gândurile 
ei, indiferentă la orice altceva din 
jur. Și am tresărit atunci când și-a 
ridicat capul cu o mișcare bruscă.

Privirea i-a fugit spre streașina 
clădirii din fața noastră, iar ochii i 
s-au luminat subit. Curioasă, am 
încercat să văd și eu ce i-a trezit 
interesul. Un tril voios de păsărele 
mi-a atras atenția și am putut ob-
serva două rândunele. Își constru-
iau un cuib sub streașină, iar trilul 
lor era însoțit de un zbor continuu 
de du-te-vino.

Mi-am coborât din nou privi-
rea înspre femeia de lângă mine și 
ochii mi s-au mărit, uluiți. Își ridi-
case puțin mâneca bluzei negre, iar 
degetele mâinii stângi îi mângâiau 
tatuajul. Două rândunele! Desenul 
de pe pielea ei era format din două 
rândunele!

Indiferența dispăruse cu totul 
de pe chipul femeii și un zâmbet 
timid îi lumina trăsăturile. Și, 
brusc, mi-am dorit să aflu po-
vestea din spatele tatuajului, chiar 
dacă știam că nu am nicio șansă 
să o cunosc vreodată.

Dar am avut, mai repede decât 
aș fi crezut. 

De masa femeii s-au apropiat 

două persoane. O copiliță de vreo 
trei-patru anișori, cu piciorușe 
durdulii și mersul săltăreț, tipic 
copiilor de vârsta ei, și o femeie 
mai în vârstă. Și ea era îmbrăcată 
toată în negru, singura pată de cu-
loare fiind lalelele galbene pe care 
le ținea în mână.

— Mami, am cumpărat florile! 
Acum putem merge la cimitir. 
Mi-e dor de tati!

Cuvintele au răsunat în min-
tea mea și le-am repetat de câte-
va ori în gând până când le-am 
înțeles cu adevărat rostul. Dar, 
până când am făcut-o, femeia de 
la masa alăturată se îndepărta 

deja, ținând strâns de mână fetița.
Întreaga veselie din jurul meu 

părea că a dispărut și m-am simțit 
jenată. Jenată că am îndrăznit să 
judec fără să știu adevărata po-
veste. Că m-am luat doar după 
aparențe.

Cele două rândunele nu erau 
doar un simplu tatuaj, reprezen-
tau ceva important pentru femeia 
respectivă, ceva legat de soțul ei. O 
clipă efemeră de fericire, un mo-
ment prețios pentru ei doi. Poate 
că au fost împreună când și-a fă-
cut tatuajul...

Doar poate... Căci toată po-
vestea nu o voi afla niciodată...

Marcel Vișa – un alchimist al poeziei neomoderniste
(Urmare din pagina 10)

nemulțumire, fie de iubire, credință ori 
iubire, dar poate cel mai emoționant strigăt 
de iubire pentru părinți este poemul „trucul”, 
pag.11, în care poetul cu o sensibilitate și 
finețe lirică deosebite așterne pe hârtie 
povestea autobiografică a plecării din viață 
a tatălui său. Construit ca un vis repetitiv 
în care copilul se întâlnește cu tânărul poet 
„trucul” de care ne vorbește Marcel Vișa, 
nefiind altceva decât încercarea celor maturi 
de a-și feri copii de traumele vieții. Iar când 
trauma este despărțirea de cel drag de care 
te leagă o dragoste divină (tatăl fiind asociat 
cu Dumnezeu) de cel care te ajută , sfătuiește, 
niciun truc nu-i poate face față și ea va 
rămâne în sufletul poetului în care va trăi 
veșnic copilul, iar locul gol nu va putea fi 
acoperit cu nimic vreodată… sau poate doar 
cu poezia. „îl visez pe tata bolnav în camera 
lui micuță/  soba dogorește iar el respiră 
sacadat/ încearcă să-mi spună ceva/ (…)/ 
afară ninge din cerul de culoarea laptelui 
afumat/ aș merge la sanie dar tata moare/ e 
prima zi din ultimul lui anotimp// mama mă 
trimite la sor`mea/ < du-i biletul acesta> / nu 

înțeleg <trucul>/ pe drum uitasem de moarte 
și alte tristeți/ mă bucuram de iarnă rătăcind 
în imensitatea câmpiilor albe/ mi-e necaz 
că sania de lemn are tălpile frânte/ poate că 
mi-o repară el după ce-și revine/ a mai fost 
așa// la întoarcere am făcut un bulgăre de 
zăpadă să-i arăt cât de iarnă-i afară/ și am 
dat buzna în casă fericit/ m-a izbit mirosul 
puternic de cremă de ghete privire lui parcă 
mă căuta chipul livid/ cineva mi-a spus  <nu 
plânge>/ n-am plâns// de atunci nu (mai) 
plâng deloc// scriu versuri.” ( pag 11/ „trucul”).
 Deși poetica lui Marcel Vișa, este 
una descriptivă în care poetul construiește 
imagini în versuri lungi, el nu cade în 
extrema epicului, poemele sale păstrându-și 
lirismul, mesajul poetic fiind dozat în etape 
până la finalul convingător.

Sarcasmul autorului volumului 
„dumnelike”, este cu atât mai acerb când 
vine vorba de religie și de unii dintre acei 
chemați să o slujească, apere și răspândească, 
și care din contră prin conduita lor, aduc 
un deserviciu viitoarelor generații, chiar 
și generației actuale. „în fața bisericii m-a 
întrebat cineva/ de ce nu intri fiule?/ în 
spatele ușilor închise nu e Dumnezeu/ 

am răspuns/ doar idoli de piatră/ icoane 
făcătoare de bani/ (…)/ în fiecare zi mă 
plimb cu Isus prin catedrale/ dezumflăm 
roțile mercedesului parcat în altar/ admirăm 
garderoba fariseului bărbos care oficiază 
slujba adormirii conștiinței/  cel născu 
în staul își pipăie rănile și oftează/ au 
transformat religia într-o afacere” ( pag 39/ 
„mascote sfinte”). Acest adevăr gol goluț, 
venit din partea unui tânăr poet, scris cu 
atâta năduf și întristare mă face să cred 
că, totuși, nu este totul pierdut, iar tânăra 
generație are puterea, forța și mai ales iubirea 
necesare să îndrepte lucrurile. Mă duce cu 
gândul că tânăra generație are nevoie să 
creadă. Și oricât îl domesticesc, demitizează 
pe Dumnezeu, nu o fac decât pentru că ei 
cred cu tărie în el , cred cu tărie în prietenul 
de fiecare zi , cinstit și corect care de acolo 
de sus le îndrumă pașii, îi călăuzește astfel 
încât să ajung să aducă în fața publicului o 
nouă generație de poeme de un lirism aparte, 
extrem de inteligente și din care emoția să 
nu lipsească. Iar în sprijinul afirmațiilor mele 
vine tânărul și talentatul poet Marcel Vișa și 
volumul său de debut „dumnelike”.
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ARIADNAE XXII 
Şi de această dată se pare 

că în grădina Raiului au rămas 
doar fiicele Evei, pentru că 
Adam a fost trimis pe pământ să 
răspândească bunul-gust şi să 
instaureze simţul estetic rafinat, 
fie cu subtilitatea şi prin dibăcia 
mozartescului Leporello, fie, dacă 
nu, chiar impunându-se, benefic 
dictatorial, prin forţa armelor lui 
Mustafa! Până când acesta îşi va 
fi îndeplinit dificila, dar atât de 
eleganta misiune, de evoluţie de 
la frunză la fastuoasele veşminte 

cu firet de aur, propun să ne 
desfătăm cu ceea ce este acum 
în grădina Raiului Ariadnaelor. 
Şi-n acest Rai ideatic al firelor 
împletite, răsucite, ţesute, brodate, 
tapisate şi îndelung mângâiate, 
prima n-a fost chiar Eva ci cea 
care în 1996 împrumutând în ochi 
din azuriul celest a iniţiat această 
întâlnire anuală paradisiacă, res-
pectiv artista Nagy Dalma. Din 
frumos se naşte frumos. Poate 
că într-adevăr e un pleonasm 
să ornamentăm Paradisul prin 
definiţie sublim dar, ele vin să 
completeze, să adauge, şi mai ales 
să înnobileze acest spaţiu. Din 
nou se adună-n Paradisul firelor 
din toate „grădinile” ţării: Mureş 
cu predilecţie, Timişoara, Cluj, 
Harghita, Suceava, Hunedoara, şi 
altele, fiecare aducând cu sine ceva 
din mireasma locului respectiv. 
Se amestecă tradiţii, culturi şi 
obiceiuri. Tehnicile vechi stau 
alături de cele mai noi, alăturări 
de materiale inedite. Şi, totuşi 
destul de liniştite-n exprimare. 

Este preferat bidimensionalul. 
Veniţi să mă contraziceţi! Că Eva 
îndrăzneşte să se desprindă şi 
să se materializeze în mijlocul 
nostru înfăşurată-n fir verzui, 
să-şi dreseze cu abilitate şarpele 
ţinut pe umeri, să-şi etaleze 
apetisantul măr şi-apoi să-şi ţină-
un insolit jurnal Dada în Ţara lui 
Tristan Tzara! Că un costum din 
Garderoba nevestei uriaşului îşi 
face de cap şi se descompune, se 
desfăşoară, se destramă şi-apoi 
se recompune într-un perpetuu 
ciclu identificat cu cel al vieţii, 
urmând Întortocheatele cărări ale 
tradiţiei. Că Efervescenţa sfârâie 
în roz şi violet şi vrea să sfideze 
peretele rostogolindu-se în bulgări 
de material!

Şi-atunci, propun să rupem 
Sigiliul porţilor Raiului Ariadnaelor 
şi să ne bucurăm. E Matthias Rex 
cel ce ne întâmpină pe un blazon. 
Ieşit din mâinile artistei al cărui 
nume se înrudeşte cu cel regesc, 
din neamul Huniazilor, într-un 
portret în nod persan redând 
cu migală personajul istoric. 
Autenticitatea şi integritatea sunt 
asigurate de pecetea aplicată pe 
roşul cerii textile. De parcă ne-
am fi îndoit vreodată că ar fi altă 
artistă! Stilul atent cizelat de-a 
lungul anilor o trădează distins 
de fiecare dată. Dar, deopotrivă, 
aceeaşi artistă, şi nu pentru prima 
dată, îşi permite divagaţia ironică 
şi tonică a Evei. Numai talentul 
îţi permite să ai astfel de vesele 
îndrăzneli.

Alături, e haina cu firet auriu 
a lui Mustafa, pornit de tânăr, 
cum spuneam, în lupta extrem 

de dură pentru a construi un im-
periu bunului-gust. Duşmanii, 
adunaţi sub stindardul kitschului, 
sunt mulţi şi extrem de rezistenţi. 
Dar, cu armele educaţiei şi 
permanentei perseverenţe, se 
pot câştiga nobleţea şi eleganţa. 
Semnele sunt bune căci la 
fereastră se conturează un 
Peisaj senin aşa cum propune 
o altă artistă ce-şi extrage seva 
inspirativă din natură, dornică 
de exprimare pe suprafeţe mari. 
Panglica textilă se tot răsuceşte, 
se tot învârteşte, se înfăşoară 
în sute de gesturi, le bandajează 
cu blândeţe, rezultând ramuri, 
crengi sau rădăcini textile. Pliază, 
brodează, coase manual sau cu 
maşina, înmoaie în culoare, 
închis, deschis în degradeuri 
rafinate, un permanent du-te vino 
al aţei pe suprafaţa pânzei şi un 
permanent freamăt al creaţiei. 
Si-apoi să-i zică banal Draperie? 
Când nuanţele freamătă pe pânză 
neputând să se decidă în care 
degradé să se scalde. În cel verde? 
Sau violet? Ba nu! În cel galben! şi 
structurile să se compună atât de 
măiestrit. Poate-i găsiţi Dvs. un 
nume mai nobil, pe măsură!

Revenim şi luăm Lumină 
din lumină. Se întrezăreşte pe 
pânză o siluetă ca o apariţie 
divină. Multe paiete ca nişte 
solzi translucizi ajută şi asigură 
trecerea în spaţii transcendentale. 
Pe peretele central. Și, tot acolo, 
încifrat, Codul. Moştenit sau 
ce va fi transmis. Primit de la 
creier şi înscris pe globul ocular 
ca un complicat circuit ce face 
să funcţioneze natura umană! 
Poate fi şi o definiţie a muncii 
artistei. Am fost tentată să spun 
că lipseşte redarea celui de-al 
treilea element şi anume: mâna. 

Dar ar fi fost mult prea explicit! 
Ea se regăseşte în modul în care 
stăpâneşte extraordinar de corect 
şi cu acurateţe meşteşugul tehnicii 
haute-lisse-ului. Creierul este cel 
care transmite mâinii execuţia 
dar, în primul rând, face atât de 
personală ideea şi rezolvarea. Atât 
compoziţional cât şi cromatic. 

Efemerida se impune domi-
natoare-n spaţiul primei săli, 
pe un albastru robust dorind 
parcă să sfideze evanescenţa 
vieţii sale de câteva ore. Câteva 
punctări de oranj, într-un dialog 
complementar, întăresc forţa 
compoziţiei. Lângă, Flora de-
ranjată de toropeala de afară îşi 
face vânt cu un evantai delicat 

(Continuarea în pagina 12)

Cora FODOR, istoric și critic de artă
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din, cum altfel! flori brodate! 

Deloc bagatelizând, artista, prin 
lunga sa experienţă, şi tehnica 
atât de personală, rămâne o 
referinţă în domeniul artelor 
textile româneşti. 

Încercăm să desfăşurăm 
spiralele strâns înfăşurate, cap-
tive într-o banală sfoară, să 
recompunem şi să răsfoim filele 
ziarului Népújsag. Oare ce mai 
scrie criticul de artă Kund, se 
întreabă artista?! ...

Intrăm apoi pe tărâmul 
întrepătrunderilor textilelor cu 
multi-media. Nici n-a încheiat 

bine expoziţia precedentă şi iat-o 
pe artistă din nou, exprimându-
se într-un limbaj asemănător dar 
cu alte mijloace. Ne-a obişnuit 
cu nărav să ne ofere ample 
desfăşurări tridimensionale ce 
invadau sălile. Acum, cuminte! 
Doar pe perete şi nu la zid! dar 

mesajul transmis are acelaşi 
impact ca cele anterioare. De 
această dată nu e un protest ci o 
poveste spusă calm, cu galben, 
roşu şi oranj. A mamei ei şi a 
istoriei, în acelaşi timp. De la 
1916 încoace. Adică Un secol +++. 
Războaie, trenuri, vise făgăduite 
sau spulberate şi, realitatea trăită, 
crud sau blând. Blândă rămâne 
întotdeauna mama.

Modelul cu aripi ce-şi poar-
tă kilimul ca pe-o amuleta pro-
tectoare ne asigură saltul într-o 
altă sală, încercând să desluşim 
Intortocheatele cărări ale tradiţiei. 
Asistăm la o „des-construcţie” 
în sensul devoalării interiorului 
costumului tradiţional maghiar, 
femeiesc, ce se descompune 
pornind de la o piesă concretă. 
Artista propune o citire în dublu 
sens, atât la nivel palpabil cât şi 
la nivel ideatic. Ea vine dintr-o 

zonă bogată în tradiţii, aducând 
cu sine experienţa ancestrală a 
acesteia, înţelegându-i sursele, 
şi cunoscându-i capacităţile ex-
presive, iar de-a lungul anilor 
personalitatea sa artistică şi-a 
spus cuvântul, interpretând, 
din perspectiva artistului con-

temporan, tehnica, meseria 
şi elementele ce au în urmă o 
istorie îndelungată. Caută la 
origini, adânc, la rădăcini pe care 
le răsfiră în fâşii de material. 
Lucrarea, foarte complexă, poate fi 
şi o metaforă a scurgerii timpului 
biologic al omului, sugerând 
generaţii: adolescenţa cu panglică, 
maturitatea în roşu stenic şi 
senectutea în negru. Banda de 
material verde ce întăreşte pe dos 
poalele fustei şi deci, vizibilă doar 
în iureşul dansului dinamizează 
dansul vieţii. E al văzutului şi 
întrezăritului. 

Urcând, la etaj, Grădina de 
la Pietriş este pentru artista ce 
imaginează o lucrare de-un verde 
revigorant, adevărata grădină a 
Raiului.

Si-acum, ar fi utopic şi-apoi, 
chiar monoton să rămânem în 
această stare idilică, şi-atunci, 
vă poftesc să gustaţi din fructul 
pomului binelui şi al răului şi să 
cădem din Rai în banalul cotidian 
rămânând doar cu sufletul în 
Paradis! 

ARIADNAE XXII 


