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Cu numeroase realizări în mai multe genuri ale literatu-
rii, Marin Mincu ilustrează, cum s-a observat, elanul spiritu-
lui heliadesc, capricios, paradoxal, polemic, contradictoriu 
şi contrastant...

Vocaţia polemică

Iulian BOLDEA

pag. 12

Care e, în fond, motivația lăuntrică de la care pleacă 
tentația unui poet de a narativiza o experiență? De ce capa-
citatea tranzitivă a poeziei, imaginarul ei, limbajul ei creator 
de lumi, ar avea nevoie de complementaritatea prozei? 
pag. 5

Poetul în infernul memoriei

Dumitru-Mircea BUDA

Reflecții de salon 
pentru o mai bună comunicare cu lumea

Decalogurile inimii

Învață cum să fii 
primăvara eternă 

a inimii tale! 
Dan FĂRCAȘ

pag. 7-8-9
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Norbert Filep (n. 1990) trăiește și 
lucrează la Cluj-Napoca. În prezent 
este doctorand la Universitatea 
de Artă și Design din Cluj, unde a 
absolvit ciclurile de licență (2013) 
și master (2015) la specializările 
grafică, respectiv pictură. Expoziții 
solo recente: Mapping the Paper, 
Galeria Sector 1, București (2018), 
Simple Things, Pilot, Fabrica 
de Pensule, Cluj (2018). Printre 
principalele expoziții de grup la 
care a participat se numără: Light.
Color, Mie Lefever Gallery, Ghent, 
Belgia (2014); Layers, Galeria 
Nicodim, București (2016); Out of 
the blue, Galeria Mobius, București 
(2017); Being Mountains, Being 
Seas, Lateral Artspace, Cluj (2017); 
The exquisite corpse drinks the new 
wine, Galeria Sector 1, București 
(2017)

Irina Măgurean (n. Cluj-Napoca) 
trăiește și lucrează la Cluj. A stu-
diat la Universitatea de Artă și De-
sign Cluj, unde a obținut titlul de 
Doctor în arte vizuale (2013) și a re-
alizat stagii de cerectare la MOME 
în Budapesta, Academia de Artă 
și Arhitectură, Praga. În prezent 

este lector al Departamentului de 
fotografie, Universitatea de Artă 
și Design Cluj și coordonează ac-
tivitatea spațiului expozițional 
artist-run “Camera”, din cadrul 
Centrului de Interes, Cluj. In arta 
sa,  este concentrată pe explorarea 
mediului fotografic, probând gra-
nițele fotografiei ca practică expe-
rimentală.  Expozițiile recente in-
clud: Image Library, New Now art 
space, Frankfurt (solo show, 2018), 
Gute Bekannte, Patrick Heide Con-
temporary, Londra (2018), Jeune 
Creation Europeenne, The Belfry, 
Montrouge (2017), Almost Object, 
Vajda Museum, Szentendre (2016).

Alex Mirutziu (n. Sibiu) trăiește și 
lucrează la Cluj-Napoca. Practica 
sa artistică include medii precum 
sculptură, desen, poezie, perfor-
mance, alături de proiecte teore-
tice și curatoriale. Este un artist 
care, prin performance, instalații 
sau text, e preocupat de maniera 
în care spațiul se reorchestrează 
în urma unei finalități. A creat un 
colectiv, TAH29, cu un hiper-obiect, 
mai precis, cu el însuși la vârsta 

de 29 de ani și activează des în 
această structură. Lucrările sale 
au fost prezentate, printre alte-
le, la Delfina Foundation, Londra, 
Poweplant, Toronto, The Glass 
Factory Lab, Boda, Mucsarnok 
Kusthalle, Budapesta, Centrul de 
Artă Contemporană și Muzeul Na-
țional, Varșovia, Muzeul de Artă 
Contemporană din București, iar 
în 2015 a reprezentat România la 
Bienala de la Veneția.

Lucian Popăilă (n. 1991) trăiește 
și lucrează la Cluj-Napoca, unde 
a absolvit ciclurile de licență și 
master ale Universității de Artă și 
Design, la specializarea pictură. 
A participat la expoziții recente 
precum: Papanache Camembert, 
Ésam Caen/Cherbourg (2018), So-
ttobosco - In the Crystal Coolness 
of the Morning, Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca (2018), The exquisi-
te corpse drinks the new wine și 
SICCUM (expoziție solo), Galeria 
Sector 1, București, Latin Love, Ma-
cerata/ Bari& Perugia, Italia (2015), 
Luc Tuymans-in conversation, 
SPAȚIU INTACT, Fabrica de Pensule, 

Cluj-Napoca.

Georgiana Buț (n. Târgu 
Mureș) trăiește și lucrează la 
Cluj-Napoca. În prezent, este 
doctorand al Departamentului de 
Filosofie în cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
Cercetarea ei este concentrată pe 
expoziția de artă contemporană 
ca mediu artistic. Activitatea sa 
educațională include colaborări 
cu University of Connecticut, 
Colorado State University, SUA și 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj. 
A fost coordonator de comunicare 
și programe al galeriei SPAȚIU 
INTACT, Fabrica de Pensule, și al 
Galeriei Quadro, Cluj; activitatea 
sa curatorială cuprinde: Memoria 
ca viziune (alături de Horea 
Avram), spațiile Fabricii de 
Pensule (2018), Oana Năstăsache: 
Albastru. La punctul de fierbere 
al culorii, Camera K’ARTE, Tîrgu-
Mureș (2016); Pulse, within the Veil, 
Casa Tranzit, Cluj (2011).

Expoziția este deschisă până în 
20 martie 2019

Program de vizitare: 
luni-vineri, 15:00-18:00. 

End Of The Line La Camera K’ARTE
Artiști: Norbert Filep, Irina Măgurean, Alex Mirutziu, Lucian Popăilă; Curator: Georgiana Buț

Unde se oprește linia? Acolo unde suportul 
i-o dictează, atunci când hârtia începe să 
se distrugă sau când grafitul este ridicat 
de pe suportul alb? Orice linie este un gest 
care marchează un început, dar și unul care 
fragmentează, separă sau închide. 

Reuniți în expoziția End of the Line pe 
firul explorării intense a propriului mediu 
artistic, Norbert Filep, Irina Măgurean, 
Alex Mirutziu și Lucian Popăilă (re)deschid 
conversația despre specificitatea medium-
ului în practicile actuale și măsura în care 

aceasta îi subîntinde fiecăruia deciziile: de 
la textura hârtiei, la intensitatea luminii pe 
materialul fotosensibil; de la durata scurtă 
și decisivă de timp (acea fereastră deschisă 
tehnicii affresco), la suspendarea concluziei 
și rezolvării prin mișcarea neîntreruptă a 
mâinii care desentează performativ. Selecția 
de lucrări explorează, totodată, modalitățile 
în care desenul poate fi tratat la intersecția 
mediilor, precum cea dintre desen și pictură, 
fotografie și grafică sau pictură, desen și 
performance. 

Expoziția urmărește parcursul liniei în 
creion și indigo, pe hârtie (Norbert Filep), în 
detergent, pe materialul fotosensibil (Irina 
Măgurean), în culoare, pe tencuială (Lucian 
Popăilă) și cu mască de grafit, pe hârtie (Alex 
Mirutziu). În cel din urmă caz, aceasta apelează 
la trupul artistului, devenit el însuși medium 
pentru expansiunea liniei. Cu alte cuvinte, 
linia desenează în câmp extins, pornind de la 
suportul clasic al desenului, hârtia, trecând 
prin fotografie, pictură și ajungând la peretele 
spațiului expozițional, în (video)performance.
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Vocaţia polemică

Iulian BOLDEA

Cu numeroase realizări 
în mai multe genuri ale 
literaturii (poezie, proză, critică 
şi teorie literară), Marin Mincu 
ilustrează, cum s-a observat, 
elanul spiritului heliadesc, 
capricios, paradoxal, polemic, 
contradictoriu şi contrastant, 
teoretizat, de altfel, de el însuși 
într-un eseu, spirit exercitat în 
două spaţii culturale convergente 
şi afine, în cultura română şi 
în cea italiană. Exigent faţă 
de alţii, cu nerv polemic, cu 
impulsuri capricioase, Marin 
Mincu e atras de critica de text, 
de textualism şi textualitate, 
exersând, cu orgoliu, modalităţi 
hermeneutice novatoare, prin 
care se caută explorarea şi 
interpretarea naturii poetice, a 
esenţei lirismului, diferenţiat 
net de alte dimensiuni ale 
literaturii. Competenţa, intuiţia, 
spiritul polemic – sunt trăsături 
definitorii, în viziunea lui Cornel 
Moraru, care observă că, în 
volumul de debut, „criticul-poet 
scrie, cu firească şi credibilă 
implicare, despre poeţi şi 
poezie”. În Critice II, explorările 
analitice descoperă infuzii, 
accente sau forme de lirism, mai 
ales la Creangă şi Sadoveanu, 
interesantă fiind definirea 
moromeţianismului ca „stil 
creator în sens tipologic”. 

În cartea Repere (1977), 
Marin Mincu identifică, 
defineşte şi analizează 
atitudini şi constante ale 
literaturii române, cu formulări 
memorabile, prin care se 
subliniază „vocaţia sintezei” 
la Dimitrie Cantemir sau 
„spiritul de construcţie” la Ion 
Heliade-Rădulescu, în timp 

ce Luceafărul eminescian e 
interpretat sub zodia oniricului 
şi a subconştientului, într-o 
analiză ce valorifică ipotezele şi 
instrumentele fenomenologiei 
lui Bachelard. Una dintre 
cărţile de mare impact este Ion 
Barbu. Eseu despre textualizarea 
poetică (1981). Aici se întrevede 
ambiţia sau vocaţia unei 
lecturi totale („integrale”), 
prin care se depăşeşte nivelul 
fragmentar, lexical, căutându-
se, dimpotrivă, investigarea 
dimensiunii textualizante, căci 
intenţia criticului este de a „a 
scoate la suprafaţă mecanismul 
textualizării poetice”, într-
un demers hermeneutic ce 
îşi asumă „lecţia textuală” a 
lui Ion Barbu prin grila unor 
modalităţi ale criticii tematice 
(Jean-Pierre Richard), dar şi 
prin strategii şi dimensiuni ale 
criticii semiologice (D’ Arco Silvio 
Avalle).

Antologia Avangarda 
literară românească, elaborată 
de Marin Mincu şi publicată 
mai întâi în limba italiană (în 
colaborare cu Marco Cugno) 
beneficiază de un studiu 
introductiv masiv, aplicat şi 
experimentat, criticul propunând 
„o selecţie funcţională a 
avangardei literare româneşti, 
încercând să realizeze un 
act de istorie literară absolut 
indispensabil pentru înţelegerea 
evoluţiei formelor de expresie 
poetică actuală”. Se consideră 
că a existat o orientare sau 
tendinţă avangardistă ce s-a 
manifestat în secolul XX, prin 
poeţii generaţiei războiului 
(Ion Caraion, Geo Dumitrescu, 
Constant Tonegaru, Dimitrie 
Stelaru), până la Nichita 
Stănescu şi apoi la generaţiile 
poetice care l-au succedat. Marin 
Mincu distinge, în studiul său, 
pe urmele lui Angelo Guglielmi, 
între avangardă (preponderent 
negatoare, destructivă, nihilistă) 
şi experimentalism (plasat sub 
spectrul jocului limbajului şi al 
virtualităţii), detaliind specificul 
unei noi atitudini de creaţie 
(„noua avangardă”). 

Preocupările lui Marin 

Mincu despre textualism sunt 
nuanţate în volumele Eseu 
despre textul poetic II (1986) sau 
Textualism şi autenticitate. Eseu 
despre textul poetic III (1993) unde 
perspectivele şi metodologiile 
textualismului capătă amprentă 
ontologică, analizele de acest 
tip extinzându-se de la opera 
lui Mihai Eminescu sau Ion 
Creangă până la poezia lui 
Mircea Ivănescu şi la scriitorii 
târgovişteni, subliniindu-se de 
cele mai multe ori, ca trăsătură 
definitorie, „autenticitatea 
scriiturii”. Cărţi de amplă 
respiraţie şi anvergură sunt 
Poeticitate românească postbelică 
(2000) sau Experimentalismul 
poetic românesc (2006), unde se 
valorifică o „lectură sincronică 
a poeticităţii”, în măsura în care 
criticul consideră că „diacronia 
nu mai este funcţională azi decât 
ca o permanentă valorizare a 
sincroniei: nici discursul poetic 
nu se mai receptează decât 
utilizând vectorii evaluativi 
ai prezentului”. O sinteză de 
considerabilă amploare este 
O panoramă critică a poeziei 
româneşti din secolul al XX-
lea (2007), în care comentariul 
critic este însoțit și ilustrat 
de o antologie de texte apte 
să argumenteze modul de 
participare al liricii româneşti 
la „metamorfozele poeziei 
europene”. Panorama „critică 
şi antologică” selectează 94 
de poeţi, de la Al. Macedonski 
la Cristian Popescu, criticul 
grupând poeţii în funcție de 
orientări literare (simbolişti, 
tradiţionalişti, modernişti, 
avangardişti) sau formule 
tematico-stilistice („poetica 
prozaicului şi a cotidianului”; 
„manierişti, textualizanţi”, 
„textualişti, postmoderni”). 

În cărțile sale, Marin 
Mincu a fost atras de marii poeți 
ai literaturii române, criticul 
căutând să semnaleze acele 
laturi sau aspecte mai puțin 
cunoscute și comentate. De pildă, 
referindu-se la expresionismul 
blagian, Marin Mincu expune o 
ipoteză demnă de interes, anume 
impactul viziunii blagiene 

asupra expresionismului: 
„Pornind iniţial din 
expresionism, Blaga îşi adaugă 
aripile metafizice pe care niciun 
poet expresionist nu le-a purtat; 
în exemplaritatea aceasta 
înaltă, teoretică şi practică, 
poetul român realizând ceea ce 
am putea numi blagianizarea 
expresionismului”.

Într-o interpretare a 
poeziei Oul dogmatic, Mincu 
înţelege „aspiraţia adâncă a 
poetului-matematician de 
a contempla o clipă, în ou, 
lumea redusă la principiile ei, 
ordonate simetric în metafora 
unei nunţi împietrite. Opţiunea 
aceasta  nu este în fond una 
neapărat existenţială, ci mai 
mult estetică”. Şi în cazul lui 
Ion Barbu, expresionismul 
aparent e contrazis de „stăruinţa 
actului gnomic practicat de 
poet, cosmicismul viziunii, 
aspiraţia către absolut” care 
„deschid o altă perspectivă 
asupra sa, aceea romantică”. 
Relevantă este, pentru poetica 
lui Marin Mincu, definiţia, 
din perspectivă textualistă, a 
poeziei (percepută ca un „sistem 
de semne ce se autosemnifică 
într-un proces continuu la care 
actantul poetic participă în 
mod involuntar, fiind obligat 
la aceasta de evoluţia firească 
a formelor de expresie”) sau 
nuanţarea relaţiei dintre poezie, 
limbaj şi sentiment („o realitate 
psihologică, pe când poezia e un 
fapt de limbaj”).

Postura şi relevanţa 
etică a criticii este semnalată 
și subliniată cu pregnanţă de 
Marin Mincu: „Numai astfel 
se poate constata existenţa 
sau non-existenţa dimensiunii 
etice a criticii care, în situaţia 
de restrişte în care s-a aflat 
literatura română, trebuia 
să o preceadă pe cea estetică, 
menţionînd autonomia 
criticului”. Prea puţin recunoscut 
astăzi, Marin Mincu e un critic 
a cărui operă merită să fie 
reconsiderată, printr-o lectură 
vie, proaspătă, eliberată de 
prejudecăţi şi adversități.
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 Tovarăşii aveau o puternică înclinaţie 
[ancestrală, ca să zic aşa] pentru tot ceea ce era 
paranormal, mistic, ocult... Nu râdeţi!!
 Cu tot marxismul şi marele lor 
materialism-dialectic afişat, erau la urma-
urmei, nişte ţărani. [vorba lui Dinu Săraru].
Cu toate spaimele şi oarecum respectul faţă 
de misterioasele şi inexplicabilele isprăvi ale 
spiritului. Încă o dată, nu râdeţi! Pentru că 
puterea spiritului, marea şi nebănuita forţă 
care zace ascunsă în fiinţa raţională numită 
OM, odată pornită şi folosită, este de-o putere 
şi de-o clarviziune terifiantă.
 Să vă zic numai o istorioară. Un băiat 
bogat de la oraş a violat o ţigancă minoră. 
Când părinţii lui s-au dus cu milioane grele să 
se împace, bunica fetiţei a zis că este o singură 
cale de împăcare: căsătoria. Ei, bineînţeles, nici 
nu au vrut să audă de aşa ceva, şi le-au mai 
oferit o găleată de bani. În concluzie, bătrâna 
s-a jurat că-i va blestema, chiar dacă părinţii 
fetei aceptă oferta, pentru că nepoata ei va fi 
dezonorată pe vecie, după legile lor ţigăneşti.
 Orăşenii au lăsat banii, au bătut 
palma şi au plecat fericiţi că şi-au scăpat 
odrasla de puşcărie. Numai că în zilele de 12 
aprilie, ziua violului, în decursul următorilor 
ani, în împrejurări absolut groaznice, a pierit 
întreaga familie: părinţi, copii, bunici. Toţi, 
toţi!
 Sau, de exemplu: eu ştiu precis 
când se va îmbolnăvi Mădălina. Şi de ce! Aşa 
că, mă duc la farmacie şi-i cumpăr anticipat 
medicamente.
 Sau...
 În secunda în care l-am văzut pe 
Horst, am ştiut sigur, dar absolut sigur că el va 
fi fericirea şi nefericirea vieţii ei.
 Eu am ştiut dintotdeauna că am 
„puteri”, dar mi-a fost frică să le folosesc. Habar 
n-aveam ce consecinţe vor avea şi dacă acest 
lucru este sau nu este pe placul Domnului. 
 Bunica îmi spunea că şi ea era 
cuprinsă de o spaimă fără margini, ori de câte 
ori intra în „necunoscut”.
 Când a început să vină mama Omida 
la împărăţie a fost, ca să zic aşa, o chestie 
absolut paranormală. Cred că, până când 
puterile sau forţele, sau nici nu ştiu cum să 
le mai zic, s-au obişnuit una cu alta, de câte 
ori venea maşina cu ea, se dezlănţuia din 
senin furtuna. Tuna, fulgera şi ploua torenţial. 
Câteva minute! Şi iarna şi vara! Apoi, cu timpul, 
ciudatele fenomene naturale s-au liniştit.
  Ea, mama Omida, avea un respect 
deosebit faţă de mine şi zicea că, oi fi eu 
fată citită, dar marea mea putere nu se află 
în învăţătură, ci zace-n spirit. Şi dacă m-aş 
apuca să „practic”, apoi aş tăia de departe 
toate făcătoarele. De multe ori s-a oferit să mă 
înveţe, dar vă repet, mie întotdeauna mi-a fost 
frică. De fapt şi mama Omida mi-a povestit de 
spaimele ei şi mi-a mai spus că oricum, dacă 
„zici” , dacă nu, spaimele tot te vor bântui.
 Mi-a mai povestit că eu voi scăpa 
cu viaţă. Dar Ei nu! Şi că va fi o mare, mare 
răsturnare, dar numai aparent în bine, pentru 
că poporul se va cufunda într-o mizerie şi 
mai cumplită. Eu însă voi apuca bătrâneţi 
senine şi liniştite, împreună cu buna mea soră 
Mădălina. Şi că voi fi foarte bogată şi vestită 
„pe ultima sută”. 
 Într-adevăr! Am reprimit casa 

părinţilor luată de puterea populară după 
nefericitul accident în care bieţii mei părinţi 
şi-au pierdut viaţa. Acum am închiriat-o unei 
ambasade. Am primit o rentă viageră de 500 
de dolari pe lună de la firmele „V&V”, dreptul 
de autor pentru una din invenţiile părinţilor 
mei, păstrată la secret în memorie. Şi, cel 
mai important şi mai important este faptul 
că suntem sănătoase şi suntem din nou 
împreună.
 Mama Omida m-a rugat ca atunci 
când profeţiile ei se vor împlini să mă duc la 
biserică şi să dau o slujbă de pomenire pentru 
odihna sufletului ei. Am dat! De mai multe ori. 
 Vreau să vă zic că mama Omida 
CREDEA, şi credea până-n străfundul sufletului 
său. Niciodată nu s-a maculat cu lucrături de 
pieirea-duşmanului, pe care multe, multe alte 
vrăjitoare, ca să le zic aşa, „albe”, le practică 
pentru sume exorbitante. Uneori cu real succes. 
N-o să vă vină să credeţi, dar eu n-aş supăra, 
n-aş jigni, sau nu m-aş pune rău pentru 
nimic în lume cu vreo femeie care „face” sau 
„desface”, leagă sau dezleagă. Da! Femeie! am 
zis... şi-am subliniat. Pentru că marea putere, 
femeile o au!
 ... De fapt, nu numai aici ci şi-n alte 
multe domenii. Iar în spatele oricărui bărbat de 
succes se ascunde, fără doar şi poate, o femeie 
puternică. O femeie aparent neînsemnată, 
ternă şi anostă. Sursa lui de energie şi hrana 
lui spirituală. Pentru că bărbaţii sunt, în 
general, mari răpitori de energie, iar femeile, 
imensele lor depozitare. Numai că unele au 
energie bună, iar altele sunt adevărate focare 
de infecţie. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă 
doară capul fără motiv, când vine o anumită 
persoană la dumneavoastră? Sau când cineva 
se uită insistent la dumneavoastră în tramvai, 
la alimentară, sau la poştă? Nu simţiţi 
niciodată o stare inexplicabilă de nervozitate 
sau de agitaţie ? Ei bine, în zonă se află „un 
poluant”, care de obicei este „o poluantă”. 
Bineînţeles, fără să vrea, şi de cele mai multe 
ori fără să aibă habar de acest lucru. Şi, ceea ce-i 
interesant, este că aceste personaje cu energii 
negative sunt cele mai puternice persoane din 
lume. Înţeleapta constatarea populară zice: 
a intrat rău’n casă. Adică, dacă o persoană 
rea, ca să zic aşa, a intrat într-o familie, sau 
dacă nu-i chiar rea, dar este incompatibilă 
din punct de vedere energetic cu unul dintre 
membrii familiei, se dezlănţuie iadul! Punct.
 O altă sursă puternică de energie 
negativă este banul. Care, iarăşi poporul a 
constatat cu înţelepciune că-i ochiul dracului! 
Nu se ştie de ce, dar se pare că bancnotele în 
sine au o mare influenţă distructivă. Adică, 
nu numai aşa: că oamenii ar face orice 
pentru bani! Ci şi altfel! Pe multe dintre aceste 
„hârtii”, din diverse ţări ale lumii se găsesc 
misterioase şi malefice însemne din vechile 
cabale. Care sunt mult mai puternice decât 
orice blestem. Şi care-ţi nenorocesc viaţa şi 
sufletul. Aşa se zice! Nimeni nu ştie precis. Sau, 
poate, puţini, foarte puţini ştiu şi tac. Creatorii! 
Cei care strâng incomensurabile şi tainice 
averi, pentru că banul la ban trage, iar ei sunt 
posesorii „magnetului magic”.
 Ce mai! Lucrătura dracului!
 Mie mi-e frică într-un mod absolut 
inexplicabil de tot ceea ce-i paranormal 
în sensul rău al chestiunii şi am un fel de 

premoniţie a primejdiilor care mă pândesc pe 
mine, pe Mădălina şi pe apropiaţii noştri. Dar 
ştiu că nu pot schimba cursul evenimentelor. 
Unele vrăjitoare zic că pot, dar nu se ştie... Nu 
se ştie deloc!
 Pentru că-n viziunile mele, soarta 
omului apare ca un fel de program pe 
calculator şi numai ACELA, marele şi atotpu-
ternicul PROGRAMATOR poate interveni.Unii, şi 
mai ales unele, au codul de acces la program, 
pot vedea ce-l aşteaptă pe un anumit individ 
şi-l pot avertiza să se ferească. Dar, zic eu, în 
van. Absolut în van!
 Nu vreau să iau pâinea de la gura 
„făcătoarelor” dar şi eu ştiu! Ştiu multe şi mă 
înspăimântă iresponsabilitatea şi uşurinţa cu 
care unii oameni păcătuiesc. Pentru că, tot eu 
cred, mai degrabă ştiu, că ceea ce generează 
războaiele, poluarea, epidemiile, etc. sunt 
consecinţele nealinierii indisciplinaţilor şi 
orgolioşilor pământeni la ordinea firească. 
Nu ştiu cum să explic mai bine. Dar, ar fi cam 
aşa, ca un excelent program de viaţă care ţi 
se oferă pe tavă, cu o singură condiţie: să fii 
cumsecade şi să nu faci măgării prea mari. Iar 
tu te încăpăţânezi, fix ca un copil iresponsabil 
şi răsfăţat să te duci pe contrasens. Numai aşa, 
de-al dracului!
 Şi o iei pe căciulă. Scurt şi fără 
pardon.
 Dacă recidivezi, o mai iei odată. Şi-
ncă-odată... Până la o anumită limită când eşti 
„tăiat” de pe listă. 
 Cam aşa văd eu evoluţia, respectiv 
involuţia speciei umane în general şi a omului, 
ca individ, în particular.
 Ceea ce mi se pare extraordinar de 
grav, şi acest lucru nici un paranormal şi nici 
o ghicitoare-adevărată n-o să-l poată „obli” 
este că pământenii au luat-o razna în masă!! 
Umblă pe cele mai greşite şi mai periculoase 
căi posibile.
 Şi îşi subminează baza existenţei 
lor materiale: pământul! Şi baza existenţei lor 
spirituale: nobleţea sufletească... Bunătatea 
şi mila şi iertarea... Care de fapt, de mult, de 
mult, sunt duse pe apa sâmbetei.

***
 Mama Omida zicea că diavolul lucră, 
nu doarme, iar când găseşte un teren propice 
are puteri mult mai mari decât forţele binelui. 
Şi pământenii, cu cele mai mari şanse de 
supravieţuire şi de supremaţie sunt tocmai 
răii, agresivii şi cei fără de milă.
 Asta se vede şi cu ochiul liber, fără 
a avea nevoie de profeţiile cuiva. Dar ceea ce 
nu se vede este finalul acestei curse demente, 
contra cronometrului ordinii fireşti. 
 Nu! Nu se poate transforma specia 
umană în răpitori neînchipuit de bogaţi pe 
de-o parte şi victime paupere, pe de altă parte. 
Adică, de fapt, turme şi turme şi turme de 
victime paupere, înspăimântate şi fără nici un 
orizont.
 Nu! Nu se poate! Sau se poate, dar 
sfârşitul va fi atât de tragic, încât biblicele 
exemple cu Sodoma şi Gomora vor deveni nişte 
inocente istorioare de adormit copiii.
 Aşa mi-a zis mama Omida, înainte 
de începutul sfârşi-tului!
 Şi ea ştia! Căci ea avea acces la codul 
Marelui Program!

MAMA OMIDA & COMP.
Fragment din romanul SOSIA de R. M. POPESCU-KNOTH apărut la Editura LitArt în anul 2014
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Poetul în infernul memoriei

Provocatoare, construită 
parcă metodic pentru a incita și 
a naște controverse, ”Blanca” lui 
Aurel Pantea (Editura ”Arhipelag 
XXI”, Târgu-Mureș, 2014) pare, 
la prima vedere, o demonstrație 
polemică a vocației unui poet 
consacrat de a cuceri genuri 
și specii pe care prejudecățile 
comune i le-ar decreta de îndată 
drept incompatibile. Prejudecăți, 
de altminteri, întemeiate – 
proza poeților, a marilor poeți, 
e de cele mai multe ori motiv 
de dezamăgire sau toleranță 
condenscendentă: un teritoriu 
străin pe care, o dată intrați, 
poeții sfârșesc într-o fatală 
inadaptare, victime ale unui 
orgoliu insuficient temperat ori 
pur și simplu ale unor naivități 
pline de candoare. Examenul 
prozei e, pentru un poet, în 
primul rând un risc, un pariu 
cu scadență imediată, de cele 
mai multe ori pierdut cu aceeași 
candoare cu care a fost făcut.
 E inevitabil ca exercițiul 
în proză al lui Aurel Pantea, un fel 
de jurnal ficționalizat, stilizat cu 
rafinament și încărcat la voltaj 
livresc, să fie pândit de asemenea 
suspiciuni preconcepute. Care e, 
în fond, motivația lăuntrică de 
la care pleacă tentația unui poet 
de a narativiza o experiență? 
De ce capacitatea tranzitivă a 
poeziei, imaginarul ei, limbajul 
ei creator de lumi, ar avea nevoie 
de complementaritatea prozei? 
Există oare ceva, în singularitatea 
stărilor, în freatica obsesiilor, în 
visceralul fantasmatic al ființei, 
ce poezia nu mai are puterea de a 
revela? Pentru Aurel Pantea, proza 
pare mai degrabă un corolar, 
un amendament oarecum 
involuntar al poeziei, iscat din 
lipsa unei alternative, ca un dat 
fatal: obsesia ce se cere exorcizată 
e parcă peste puterile poeziei, 
își cere, cumva implacabil, 
descărcarea narativă. 
 Cam asta e senzația 
dominantă pe care lectura 
”micronuvelei” despre pasiune 
carnală, obsesie a ratării și 
rebeliune a lui Aurel Pantea o 
provoacă: anume că ne aflăm 
în fața unui text exorcizant, 
care se țese, involuntar, 
delirant, irațional, himeric, din 
developarea interioară a unei 

traume. Și, mai ales, că acest 
lucru se produce independent 
de voința unui narator 
instrumentalizat, ținut într-un 
stadiu rudimentar de autorul 
ce nu-și poate refuza fascinația 
pentru mecanismele kathartice 
ale confesiunii. Cu cât memoria 
suferinței e mai acută, cu cât 
povestirea prezentifică mai 
credibil tribulațiile unei relații 
interzise, pline de voluptăți 
scandaloase și sentimente de 

culpă torturante, cu atât potența 
tranzitivă și portanța poveștii 
(ca să folosesc un termen prin 
care Al. Cistelecan caracteriza 
poezia neoexpresionistă) se 
intensifică. Dintr-o dată, ”Blanca” 
nu mai e o simplă rememorare, 
invadată de veninul lucidității, 
a extazelor pătimașe ale unei 
aventuri erotice destructive, ci 
devine interfața unei sondări 
chirugicale în psihologia și 
subconștientul dorinței pasionale, 
a atracției erotice fatale ca o 
chemare implacabilă a neantului. 
Undeva în nucleul fantasmei pe 
care confesiunea o hașurează 
e spaima aceea instinctivă, 
paralizantă, a extincției, celebrul 
țipăt expresionist.
 Dar această explorare 
pe viu a anatomiei obsesiei, 
grefată pe sensibilitatea unui poet 
al neantului, e subminată de-a 
lungul întregului text al ”Blancăi” 
de o luciditate deconstructivă. 
E vorba de un fel de expunere 
intenționată a personajului-
narator la relativizare, dacă 
nu chiar la decredibilizare și 
persiflare subînțeleasă. Discretă, 
insinuată cu subtilitate, se 
poate detecta cu ușurință o 
metatextualitate ironică și 
autoironică a arhitecturii 
narative: ecouri mai mult 
sau mai puțin îndepărtate ale 
decadentismului din ”Craii...” 
mateini se întâlnesc cu erotismul 
psihologic al lui Anton Holban, 
dar și cu pătimașa investigare a 

inutilității existenței din ”Cartea 
neliniștirii” a lui Fernando Pessoa. 
De fapt, ”Blanca” revizitează, 
cu evidente momente de poză 
postmodernistă, un nomenclator 
abreviat al decadenței europene, 
proiectate pe geografia unui oraș 
transilvan de provincie ale cărui 
coincidențe cu Alba-Iulia fac 
parte din regia ambiguă a falsei 
autoficțiuni pe care ”Blanca” 
își întemeiază mare parte din 
capacitatea de seducție. De altfel, 
chiar ”avertismentul” așezat 
cu multă ostentație de autor în 
debutul cărții (acuzând, implicit, 
tentația de a identifica personaje 
ori situații reale în poveste) ar 
trebui citit cu maximă suspiciune: 
ca prozator, Aurel Pantea lucrează 
cu toate instrumentele seducției 
la vedere, dar aceasta e doar 
o parte a unui scenariu foarte 
migălos elaborat. De fapt, toată 
defilarea de tehnicalități, care 
sar de îndată în ochii cititorilor 
profesioniști, nu e decât coaja, 
învelișul foșnitor al unui 
tulburător ritual de purificare, a 
cărui autenticitate pulsează în 
text neîntrerupt, salvând orice 
tendință de intrare în derivă. 
Suferința, de pildă, inundă atât de 
profund confesiunea încât până 
și pasajele erotice, voit explicite, 

într-atât încât par recompuse 
cumva mecanic, artificial (și 
frizând uneori facilitatea) devin 
părți integrante ale acestui 
documentar al decepției, 
pierzaniei și renegării. ”Poemele 
Constantinei”, ciclul liric ce 
închide volumul, ar sugera o 
regăsire mântuitoare a logosului, 
un fel de reinstalare a eului în 
postura sa privilegiată, la capătul 
unei explorări a infernului 
interior. 
 E foarte greu de 
anticipat cum și unde va fi, 
în cele din urmă, integrat, 
suprinzătorul volum de proză 
al lui Aurel Pantea, de critica 
literară. E foarte probabil ca el 
să treacă drept simplu detaliu 
”exotic”, ”picant”, al unei 
bibliografii (ori bio-bibliografii, 
fiindcă n-ar fi exclus ca, în 
epoca studiilor culturale, să 
ne pomenim cu niște lecturi 
psihanalitico-biografiste ale 
poeziei contemporane) altminteri 
prestigioase. Dar e la fel de posibil 
ca în astfel de experimente, 
aparent marginale, să poată fi 
decelabile multe din traseele 
semantice obscure ale poeziei 
autorului, iar imaginea completă 
a personalității sale creatoare să 
fie de neconceput în absența lor.

Dumitru-Mircea BUDA 
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Marţi, 27 noiembrie, Cenaclul LitArt a revenit 
în locul care i-a fost casă de mai bine de un an, 
Zambara Bistro&Lounge, pentru ultima ediţie a 
Atelierului de Literatură LitArt din 2018. Nu va fi 
însă ultima întâlnire din acest an a membrilor 
cenaclului, căci, conform promisiunilor poetului 
Adrian Armand Giurgea, sperăm să ne revedem în 
luna decembrie, cu ocazia lansării antologiei pe care 
o are în lucru. 

Această ediţie a fost deschisă de o debutantă 
în cadrul cenaclului, poeta Adriana Pană, care 
ne-a prezentat un calup destul de consistent de 
poeme (Revelaţie, Curgere, Ochii minţii, Chemare 
în metaforă, Descifrare, Lăcaş, Memorie, Joc-
ul de şah, Euforie), dar şi o mostra de proză, un 
eseu intitulat:  „Gânduri pentru o zi”. Textul a fost 
caracterizat de criticul Constantin Nicuşan ca fiind 
o diagnoză a stării scriitorului, prin care autoarea 
încearcă să se explice, sau să-şi explice o postură, 
un rol pe care şi-l asumă. În ce priveşte poezia 
Adrianei Pană, datorită sonorităţilor eminesciene, 
aceasta ar putea fi caracterizată drept “un banchet 
al versului, dar mai puţin al poeziei”, existând în 
ele un semn al talentului, datorită muzicalităţii 
discursului, dar “filonul este încă subteran”. Şi chiar 
dacă adevărata poezie incă nu a ieşit la suprafaţă, 
Adriana Pană are o bucurie a logosului, criticul 
apreciind raportările, ancorele spre spiritualitatea 
orientală şi a sfătuit-o pe autoare să revizuiască 
versificaţia, să caute rimele rare, să renunţe la ad-
jective, chiar şi la versul clasic; eventual să încerce 
proza scurtă, care i-ar putea aduce o limpezire a 
poeziei, să încerce, să încerce şi să revină după ce va 
face nişte “băi de poezie”. Şi, în ciuda talentului pen-
tru discurs, să înceteze să-şi mai citească poeziile 
pentru a fi mulţumită de ele, de sine, în ziua de azi 
poezia având nevoie a fi vorbită, vremea declamaţiei 
eminesciene fiind apusă. Aici autoarea l-a contrazis, 
punând aplecarea spre rime şi muzicalitatea discur-
sului pe seama îndrumătorului dânsei, profesorul 
Valeriu Râpeanu, cunoscut ca şi Eminescolog. 
Prezent in public, poetul Mircea Duca a ţinut să 
intervină şi după ce a caracterizat poezia Adrianei 
Pană drept “o introspecţie romantică în căutarea 
de sine”, a citat dintr-un articol al profesorului 
Râpeanu care spunea că în poezie sentimentul în-
cepe după emoţia comună; acesta fiind şi sfatul pe 
care-l dă autoarei, să încerce să depăşească emoţia 
comună, să evite cuvintele comune.

Membrii Asociaţiei Şansă Egală au fost alături 
de noi şi de această dată şi primul care ne-a încân-

tant cu un scurt intermezzo muzical a fost Ştefan 
Patriche, aflat la a doua prezenţă printre noi.
A urmat apoi la cuvânt, după o pauză de un an, 
Mădălina Porime, ea făcând parte dintre prietenii şi 
colaboratorii LitArt cu mult timp înainte de naşterea 
cenaclului. Însă inainte ca textele ei (Balerina, Unde 
sunt cei fără de păcat, Ana, Pseudopoem, Respi-
raţie, Cântec mut) să fie disecate de critici,  Leonard 
Buta,  coleg cu Ştefan Patriche la Liceul Vocaţional 
de Artă şi Asociaţia Şansă Egală, a fost invitat să 
ne ofere şi el un respiro muzical. În acest timp 
Constantin Nicuşan şi-a ales cu grijă cuvintele, căci, 
potrivit spuselor dânsului nu doreşte să fie per-
ceput ca un chirurg care taie în poezie, aşa cum s-a 
întâmplat la precedenta lectură a Mădălinei Porime. 
Adrian Giurgea l-a asigurat că o poate face şi acum, 
dacă e cazul, însă ambii au admis că e vorba de o 
cu totul altă poezie propusă de Mădălina Porime 
şi că autoarea a trecut la un alt nivel, câştigând în 
profunzime şi reuşind să se desprindă de latura 
sentimentală care o caracteriza. “Perspectiva e alta, 
interpretezi lumea prin altfel de simboluri, mult 
mai profunde” au fost cuvintele lui Nicuşan, referin-
du-se la poemul, Balerina; în ce priveşte următorul 
poem, Unde sunt cei fără de păcat, criticul a apre-
ciat prezenţa oximoronului care permite trecerea 
din planul epic în cel liric. Au fost totuşi şi câteva re-
proşuri, legate în special de prezenţa unor influenţe 
simboliste, de care autoarea a fost sfătuită să se 
despartă, poeziile având şi pasaje cu adevărat bune, 
fiind nevoie doar de o revenire asupra textelor, căci 
acele influenţe sunt doar uşoare nuanţe, Mădălina 
Porime având destulă personalitate ca să domine 
modelele. În concluzie poezia Mădălinei a câştigat 
clar în profunzime, păstrând însă apetitul pentru 
măşti, care i se potriveşte; pe final pierde puţin din 
forţă, prima parte a discursului din poemul final 
fiind mai valoroasă. “Acele cioburi şi imaginile pe 
care le dau” şi “încercările de exploatare ale sen-
surilor interstiţiale ale tăcerii”. La final cuvântul a 
aparţinut poetului Mircea Duca, acesta neasistând 
la lecturile precedente ale Mădălinei Porime, nu şi-a 
putut expune un punct de vedere legat de evoluţia 
autoarei, dar a mărturisit că a rămas surprins de 
ce a auzit în această seară. A admis totuşi că textele 
au şi goluri, locuri comune, care pierd energia, 
sau după cum s-a exprimat anterior Constantin 
Nicuşan, zgura prezentă la mai toţi poeţii, inclusiv 
cei mari.

Adrian RENTEA

Cronică de cenaclu
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Învață cum să fii primăvara eternă a inimii tale!

Întâiul decalog – Descoperirea focului din interiorul pieptului

1. De la începuturile timpului, de când Homo Habilis s-a transformat 
în Homo Sapiens, specia umană a început să își pună tot soiul de 
întrebări. Unele dintre aceste întrebări rămân și acum pentru mulți 
dintre noi fără răspuns. Și nu mă refer la întrebări de genul: „De ce 
există universul?” Mă raportez la întrebări clare, cum ar fi: „Cum este 
alcătuit corpul meu? Cum funcționează organele mele? 

2. Corpul uman este un miracol, rezultantă a creașiei Divine, sau 
tehnologie care păstrează încă cu sfințenie secretul propriei sale 
creații. Sunt întrebări foarte clare și aparent simple, dar care și acum 
dau de furcă celor hotărâți să pătrundă în negura necunoscutului și 
să risipească ceața. Prea puțini sunt însă cei care pășesc pe drumul 
descoperirii propriului corp, a funcționării lui, a misterului cărămizilor 
constituente, adică a celulelor și a descopeririii secretului ascuns într-
un lănțișor minuscul, numit ADN. 

3. Pentru mulți dintre noi, cu toate că facem parte din rasa Homo 
Sapiens, comportamentul nostru dovedește exact contrariul și anume 
acela că evoluția a trecut pe lângă noi fără ca noi să fim prezenți la 
întâlnire sau poate mult mai tragic, fără ca noi să conștientizam că, 
de fapt, stăm și așteptăm ceva (sau cineva să vină) DIN EXTERIORUL 
NOSTRU să ne lumineze. Această luminare din exterior este de multe ori 
vagă și nedefinită, precum personajul din celebra piesă Așteptându-l 
pe Godot a lui Samuel Beckett, personaj despre care nu știm aproape 
nimic, la fel cum nu prea știm multe despre așteptările, deseori iluzorii, 
din viața noastră reală! Și atunci la ce ne-ar mai folosi răspunsul la 
întrebările exitențiale? Oricum singurele certitudini sunt că ne naștem 
și că murim. Și că, intervalul incert cuprins între cele două certitudini, 
se numește VIAȚĂ!

4. Stăm și așteptam ca cineva să vină să ne lumineze și să ne facă să 
ne dovedim nouă în primul rând, că suntem Sapiens, nu neapărat prin 
comportamentul nostru, ci prin întrebările pe care ni le punem. Una 
dintre cele mai pertinente întrebări pe care ar trebui să ne-o punem 
sau să inițiem o discuție colectivă, după cum spunea ilustrul fizician 
Stephen W Hawking în cartea: „O mai scurtă istorie a timpului” este: 
„De ce noi existăm aici pe Pământ? Care este rostul prezenței noastre și 
care ne este menirea pe acest Pământ? 

5. Aflarea răspunsului la această delicată întrebare, va marca, așa 
cum spunea autorul mai sus citat, „triumful final al rațiunii umane – 
deoarece atunci vom cunoaște cugetul lui Dumnezeu”. Abia atunci vom 
putea înțelege, cu „inima tremurând de emoție” sau poate „inima cât 
un purice,” măreția și grandoarea cuvintelor „EU sunt în tot și totul este 
în mine”. Pentru că fiecare dintre noi, suntem un EU. Diferența dintre 
EU-ul din mine și un alt EU nu este dată de nume, kilograme, coeficient 
intelectual sau culoare a pielii… Diferența o dă ACCEPTAREA faptului că 
„Dumnezeu este în tot și totul este în mine”. Pentru că EU înseamnă 
cunoaștere iar ușile cunoașterii sunt larg deschise. Pentru că totul este 
în noi. Pentru că așa cum spunea un filozof: „cel mai greu este să te 
lupți cu tine însuți”. Atât timp cât te vei lupta tu cu tine, nu vei putea 
vedea „PACEA din TINE”. 

6. Trăim într-o lume în care majoritatea nu știm să iertăm, nu știm 
să dăm la o parte răul, rămânând agățati de ideea „câtă durere este 
în sufletul meu și cât de îndurerată îmi este inima...” Durerea este 
omniprezentă în jurul nostru, suferința pentru propriile noastre 

dureri este opțiunea fiecăruia dintre noi. Iar dacă vrem ca să fie atât 
de multă durere în sufletul și în inima noastră... atunci amărăciunea 
vieții noastre cu siguranță ne va invada. Iar dacă fierul roșu care ne 
trece prin inimă produce arsuri sau dureri insuportabile, înseamnă că 
e momentul unei reflectări profunde cu privire la ceea ce ar trebui să 
schimbăm în viața noastră, în stilul de viață, dar mai ales în felul în 
care conștientul nostru, „spiritul noastru vital” percepe realitatea de zi 
cu zi. Acesta este momentul conștientizării faptului că otrava ascunsă în 
inima noastră ne-a invadat trupul și sufletul, că ispitele inimii umane, 
mândria, trufia și slava deșartă, calcă în picioare „inteligența inimii” 
noastre, făcându-ne să uităm că una dintre valori este „smerenia”!

7. Toate acestea se întâmplă, pentru că... în graba bifării punctelor din 
agenda cotidiană, sub presiunea stresului care ne apasă (pentru că ne 
mulțumim să credem că stresul este inevitabil și nu poate fi controlat 
pentru că vine din exterior sau mai grav – uităm de „stresul nostru 
interior”), uităm că simplificându-ne existența, „prindem inimă” ca să 
vedem culoarea vieții. Uităm că aruncați în valurile vieții, „fața ni se 
veștejește și inima ni se topește” atunci când ținem cont de povestea cu 
cei care se îneacă la mal (nu găsesc soluții), sau mai bine zis eșuează, 
distrăgându-ne atenția de la esență, în loc să ne „tragă inima” să ne 
gândim doar cum să găsim mai rapid malul (soluțiile sunt mult mai 
aproape de noi, decât credem!). Asta se întâmplă nu datorită faptului 
că „avem impresia că nu știm înota în valurile vieții”, ci pentru că 
grijile noastre exagerate ne amăresc inima, ne cresc pulsul, ne cresc 
tensiunea, expunându-ne din plin „riscului cardiovascular”. 

8. Inima, cea mai sublimă mașinărie din corpul nostru, este considerată 
sediul sentimentelor umane, înrădăcinate în „adâncul inimii” noastre; 
dovada clară în acest sens fiind studiile care au arătat că persoanele 
cărora li s-a implantat o inimă artificială și-au pierdut emoțiile și 
alte trăiri, aceștia fiind incapabili, conform propriilor declarații, să 
cunoască și să trăiască sentimentele de ură sau dragoste. S-a constatat 
o schimbare în plan afectiv, datorită dispariției trăirilor și emoțiilor 
față de membrii propriei familii, permițând lansarea ipotezei existenței 
așa-numitului „creier al inimii” noastre. O dovadă în plus, în acest 
sens, este interconexiunea plexurilor nervoase cardiace cu rețeaua 
neuronală, ambele având o structură similară. 

9. În ceea ce privește legătura dintre inimă și emoții, s-a constatat 
că inima noastră își modifică câmpul magnetic în funcție de stările 
emoționale, acesta fiind maxim în momentul în care trăim ceea ce 
se numesc: „sentimente autentice din inimă”, precum gratitudinea și 
compasiunea, sau cu alte cuvinte „inima-i zvâcnește tare” după cum ne 
spunea marele poet Mihai Eminescu.

10. Poate vei înțelege într-o zi cât de importantă este inima ta. Nu poți 
să o minți la nesfârșit că îi dai apa vie și de fapt tu o otrăvești încet. Nu 
este sigur că și inima ta va deveni imună la otrăvuri, chiar dacă i le dai 
„picătură cu picătură”. Mai ales, nu uita niciodată că, dacă vrei ca tu să 
poți trăi într-o eternă primăvară împreună cu inima ta... este cazul să 
înțelegi un lucru simplu. Cât de măreață și de importantă este inima. 
Să înțelegi că pentru o viață bună trebuie să ai grija de propria ta inimă! 
Trebuie să o venerezi și să o pui la locul potrivit! Nu vei găsi mărțișoare 
cu ficați, rinichi, spline, pancrease sau alte organe! Mărțișoare cu 
inimi, sigur vei găsi! 

1. Inima noastră, inima umană – organul intern musculos central 
al aparatului circulator, situat în partea stângă a toracelui, care are 
rolul de a asigura, prin contracțiile sale ritmice, circulația sângelui în 
organism, cea care ne dă puterea sufletească, care ne face capabili de 
iubire, de curaj - este mai mult decât materia din care este compusă, 
mai mult decât un simplu mușchi striat, cu o mulțime de caracteristici 
și particularități care îl fac să fie unic dar mai ales de neprețuit pentru 
toate ființele vii.

2. Atunci ni se va dezvălui că unitatea inimii de carne cu cea spirituală 
este esența găsirii drumului către leacurile vindecării bolilor 

trupului, către sfaturile necesare alinării „suferinței noastre” pentru 
a o transforma în prilej de evoluție spirituală. Orice vindecare este o 
vindecare de trecut. Odată prăbușită imaginea trecutului dureros se va 
releva adevărata natură a ființei noastre care se arată așa cum este: 
eliberată de tensiune, împlinită, liniștită. „Ca o foaie de hârtie de pe 
care a fost șters orice semn și care așteaptă să fie scrisă din nou.” Ceea 
ce a dispărut este numai povestea, trecutul a cărui energie și imagine 
sumbră erau codate în adâncul subconștientului nostru, străbătându-
ne inima cu „un fier roșu” ca și când „în fiecare zi, inima noastră s-a 
topit puțin, câte puțin”. 

Al 2-lea decalog –  Umanismul din „adâncul inimii mele”

Dan Mircea FĂRCAȘ 
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3. Acestea sunt premisele care îmi permit să afirm că INIMA umană 
sau INIMA fiecăruia dintre noi este organul nostru central, fără de care 
nu ar fi posibilă viața. Dacă spun inima mea, spun viața mea! Viața 
noastră este însăși viața inimii noastre. Așa că atunci când îți „pui 
inima pe tavă” în fața cuiva, fi pregătit ca să ți se ceară să „îți smulgi 
inima din piept”. Pentru că multora nu le este suficient să „le dăruiești 
inima”. Mulți au nevoie de sângele noastru, pentru că ego-ul le dă ghes 
și nu se pot liniști până când sacrificiul ritual nu este dus la îndeplinire. 
Cu siguranță că din cauza atâtor sacrificii, de multe ori inutile și ilogice 
se șubrezește sănătatea atâtor inimi umane. Din cauza nepăsării și a 
lipsei de unitate, dintre noi și inima noastră, a lipsei coerenței cu inima 
noastră, a proastelor noastre convingeri legate de invulnerabilitatea 
inimii noastre, din cauza nepăsării și a ignorării sfaturilor privind o 
viață cumpătată cu moderație în toate, ajungem să ne îmbolnăvim sau 
chiar să „pierdem” așa ușor inima. 

4. De ce să fim orbi toată viața și să nu conștientizăm că pericolele 
pândesc la fiecare pas, că  simbolistica „sacrificiului ritual” cere inima 
noastră, că nu faptul că Cupidon ne săgeată inima, și aceasta își 
plânge durerea cu „lacrimi de sânge” (de unde alt model de lacrimi, 
când doar inima noastră este atât de plină de sânge). Înstrăinarea de 
inima noastră va determina ca într-o bună zi și inima să ne întoarcă 
spatele. Propria noastră inimă să ne facă lucrul acesta. Oare? DE CE NU 
AR FACE-O? 

5. Doar inima noastră este oglinda care ne reflectă pe noi! Și atunci, 
cum putem fi atât de naivi încât să credem că dacă nu ne iubim cu 
adevărat inima, dacă nu ne respectăm inima, dacă nu îi acordăm 
importanța locului pe care îl merită în corpul nostru, nu va veni o zi 
în care inima noastră va bate la ușa conștiinței noastre de multe ori 
inconștiente, pradă simțurilor noastre dornice de senzații tari și ne va 
spune: „eu îmi iau jucăriile și plec. Nu pot bate la nesfârșit într-un corp 
care nu are pic de considerație pentru el. Am sperat că palpitațiile și 
durerile mele te vor trezi la realitate! Am sperat că freamătul meu de 
neliniște te va determina să iei măsuri! Am sperat că te voi însufleți și 
motiva! Am sperat că lăsându-mă atât de des săgetată, săgeți pe care și 
corpul tău le-a simțit, vei începe să te gândești la un parteneriat inimă 
corp, inimă creier, nu la o înrobire a mea în fața unui creier ignorant! 
Am sperat că vom avea un mariaj fericit și că voi fi „singura ta inimă” 
toată viața! Am sperat că durerile mele, le vei percepe și vei înțelege că 
îmi este greu! Că eu nu pot fi simbolul vieții într-un corp căruia nu îî 
pasă de mine! Am sperat că vei înțelege că dacă locuiești în inima ta nu 
vei plăti niciodată chirie! 

6. Doar inima ta te acceptă gratis. Ca să ajungi în inima altcuiva trebuie 
ceva efort și ceva „cocoșei”! Că eu inima ta, am știut întotdeauna ce vrei, 
doar că ție îți este frică să îți asculți intuiția și inima!

7. Pentru că dacă vrei să trăiești într-o eternă primăvară, trebuie să 
pricepi că nimeni nu este profet ca să îți spună cât de mult, poate 
ea, INIMA TA, să ducă! Pentru că, dacă vrei să crească flori în inima 
ta, trebuie să stingi vulcanul neliniștii care arde și pârjolește totul. 
Pentru că ea inima ta, îți spune povestea ta înainte să ajungem în fața 
judecății eterne! Pentru că ea, INIMA TA, este cu un pas înaintea ta. Dacă 
se oprește înaintea ta, s-ar putea să țipi degeaba STOP!!!!!. Deoarece... 
prea puțini știu cum se pornește „o inimă oprită”. 

8. Inima are propria ei energie, propriile circuite energetice. De fapt 
inima („Inimă“, pe de altă parte, este termenul moştenit din latinescul 
anima, cuvîntul care numeşte suflul vital sau „spiritul vital”), prin al 
ei „spirit vital” este o formă de energie care ne pune în legatură directă 
cu Divinitatea, ne conectează cu Energia Universală, coordonatorul și 
controlorul tuturor evenimentelor, care ne învață și ne reamintește 
mereu, șoptindu-ne cu a ei „voce”, că nimic, sau mai corect, că niciun 
eveniment din viața noastră nu se întâmplă fără motiv. 

9. Totodată sinonimul cord (care ne dă acele „nemiloase atacuri”) 
provine din latină și nu este nevoie de prea multe cuvinte pentru a 
înțelege sensul latinescului cordis sau mai clar „corda”. Versurile de 
mai jos, „declarația de dragoste” a unui necunoscut: „... De rupi o coardă 
de vioară,/ Ea tace, moare tremurând.../ O altă coarda îi ia locul.../ Și-
auzi vioara iar cântând./ Dar dacă dintr-o întâmplare,/ În coarda inimii 
lovești,/ Ea tace...se pierde fără urmă/ Și nu mai poți s-o-nlocuiești/...” 
sunt suficient de elocvente pentru a scoate în evidență că vibrația 
corzilor înseamnă viață, înseamnă suflu vital; ruperea lor (a corzilor 
„cordului”) = încetarea bătăilor = sfârșitul vibrațiilor = ... moartea 
artistului și inutilitatea... instrumentului. 

10. Abia atunci vom înțelege că uneori răspunsul la întrebarea: „Cum 
să „pornești” o inimă oprită?” nu este... nicicum, ci este: „depinde de 
când este „oprită” dar, mai ales, depinde esențial de cauza care a 
produs „oprirea inimii”!”. Pentru că... uneori „descoperim focul din 
interiorul pieptului nostru”... prea târziu! Dacă vrei să locuiești cât 
mai mult în inima ta, trebuie să nu uiți niciodată că ești singurul care 
poți avea grijă de coarda vieții tale!

1. Ați auzit vreodată pe cineva care adresându-se cuiva drag să îi spună: 
„Splina mea”… sau „Ficatul meu”… sau chiar… „Creierașul meu drag”??? 
Cu siguranță că nu ați auzit! Poate doar expresia „Nu te am la ficat” ne 
aduce aminte de existența altor organe. În schimb: „inimioara mea” 
sau „suflețelul meu drag”… auzim tot mereu.

2. Așa încât, este cât se poate de clar că „HARMONIA CORDIS” este mult 
mai mult decât un Festival de Chitară cunoscut în toată Europa de Est, 
nu numai în Cetatea Târgu Mureșului. Este de fapt un concept filozofic 
privind un mod de viață după care tânjim și spre care ar trebui să 
tindem cu toții. În realitate, se întâmplă să stăm pe loc, frânați din 
alergarea entuziastă la întâlnirea cu „Armonia Cordului” nostru, cu 
toate că înflăcărarea și entuziasmul ne-a cuprins inima. Deoarece 
„slabi la inimă” cum suntem noi oamenii... ne lovim, de multe ori, de o 
serie de bariere, frâne, piedici, etc. plasate în calea evoluției pozitive, a 
schimbării stilului de viață și a vindecării noastre... de propria noastră 
persoană. 

3. Pentru că… noi oamenii înțelegem uneori prea târziu sensul cuvintelor 
lui Juan Jimenez, din minunata lui poezie, intitulată Setiembre 
(Septembrie), în care ne spune: „Cuibăreşte-te la mine-n suflet./ (…) 
Nu cerceta dincolo de viaţa mea (nota mea – viața ta!),/ (…) învaţă să 
fii primăvară /eternă în inima mea (nota mea – viața ta!)!”; cuvinte 
care pot (ar putea) fi un îndemn pentru găsirea reperelor unui „itinerar 
de viață lungă” alături de o „inimă sănătoasă”; inimă - care alături de 
bătăile ei, aplaudă existența. Deoarece „nu e armă mai puternică decât 
inima curată” iar voința inimii nemărginite, de a scăpa de limitele și 
frânele spiritului și trupului nostru, vor da aripi picioarelor noastre și 
ne vor elibera creierul din capcana rutinei cotidiene. 

4. Revenind la primăvara inimii noastre, este cât se poate de clar că 

pentru a avea o „inimă sănătoasă” trebuie să „ne luăm inima în dinți” 
și să înțelegem că a sosit vremea schimbării (schimbarea stilului de 
viată, cu debarasarea de nesănătoasele și proastele obiceiuri). Cuvintele 
distinsului cardiolog, profesorul Valentin Fuster: „Niciodată nu este prea 
târziu ca să începi să ai grijă de tine. Niciodată nu este prea devreme ca 
să înveți” ... să trăiești (aș completa eu!), ne invită la profunde reflexii, 
privind fragilitatea vieții, făcându-ne să ne punem întrebarea: „Cum să 
câștig timp pentru... inima mea?”. 

5. Schimbarea, trecerea sau „ieșirea din iarna inimii noastre” nu 
este nimic altceva decât o transformare esențială care implică 
conștientizarea necesității schimbării vechilor, proastelor și 
nesănătoaselor obiceiuri, cu unele noi sănătoase, care să amelioreze 
semnificativ calitatea vieții. Sau, cu alte cuvinte, e vremea trecerii dintr-
un anotimp plin de boli, incertitudini și nesiguranţă, care ne-a invadat, 
care a pătruns în trupul şi în conştiinţa noastră, care ne-a înlăcrimat 
ochii şi îndurerat inima, către un anotimp însorit, plin de perspective 
„roze” care să ducă la reînvierea corpului și a spiritului nostru. 

6. Trebuie să înțelegem repede că este momentul trezirii din letargica 
hibernare în care zacem cu creierul îngheţat şi cu simţurile la limita 
de avarie. Deoarece oricât de obosit şi epuizat ne-ar fi trupul, oricât de 
multe dezamăgiri şi neîmpliniri am purta în sufletul şi în inima noastră, 
oricâte rezerve şi temeri am avea vizavi de schimbarea noastră, ACUM 
și AICI e momentul să ne mobilizăm resursele ascunse, să ne ridicăm 
şi să pornim la drum, dar mai ales să ne scoatem din cap ideea de a 
ceda sau renunţa, pentru că „inima noastră este prea plină de amar și 
de durere” ca să mai putem face ceva. Iar dacă avem dorința „să rupem 
inima târgului” nu vom ține cont că suntem la capătul puterilor și vom 
înțelege că numai credinţa şi perseverenţa noastră ne vor dovedi că 
suntem mai puternici decât credeam odată. 

Al 3-lea decalog Harmonia cordis. Emoția sau „freamătul” inimii
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7. Așa încât este cât se poate de clar că trecerea spre eterna şi însorita 
primăvară din inima noastră nu este altceva decât un „dezgheţ al 
creierului” nostru, care, de fapt, este generatorul senzaţiilor şi al 
trăirilor noastre. Rezultatul acestui dezgheț va fi pe măsura așteptărilor; 
vom constata cum trupul, inima şi creierul nostru se umplu cu (de) 
recunoştinţă, ca şi câmpurile cu flori primăvara. Iar arterele şi venele 
noastre vor avea grijă ca „spiritul nostru vital” să ajungă în fiecare celulă 
din corpul nostru, precum ajunge mirosul îmbătător şi reconfortant al 
florilor de primăvară. Iar căldura soarelui primăvăratic ne va însufleți, 
făcând ca inima noastră să o ia la galop, într-o criză de tahicardie, 
ca atunci când fiorul plăcut al emoției împlinirii unui vis ne învăluie 
în mod plăcut și protector, precum mantia zăpezii care a învăluit 
pământul protejând semințele care stau în așteptarea primăverii, ca 
să germineze! 

8. Abia în acel moment vom realiza că ne-am trezit și că schimbarea 
mult dorită și absolut necesară, pe „drumul către o inimă sănătoasă” 
a venit. Vom înțelege că acea „eternă primăvară din inima noastră” 
înseamnă reinventarea noastră, înseamă o „inimă bună și largă”. Și 
mai știm că nicio primăvară nu poate topi zăpada din sufletul, inima şi 
conştiinţa noastră dacă noi alegem să avem „o inimă de piatră”, dacă 

noi nu vrem să ne „călcăm pe inimă” pentru că am hotărât că... nu este 
cazul să schimbăm nimic, că alcoolul, tutunul și kilogramele în plus 
care ne condimentează viața sunt de fapt un modus vivendi. 

9. De fapt noi am hotărât că... nu vrem nici o schimbare în viața noastră. 
Cu alte cuvinte „ce caut eu în viața mea și de ce tulbur liniștea inimii 
mele”, când de fapt nu e nevoie de mine acolo? Pentru că în creierul 
nostru încă nu s-a născut întrebarea: „Este mai confortabil (oare așa o 
fi) să rămânem robii dictonului: „Viața umană oscilează între dorință 
și plăcere”?... și să așteptăm ca intuiția noastră, care are originea în 
„adâncul inimii” să ne trezească și să ne spună că vine o vreme când va 
trebui să plătim „costul obiceiurilor nesănătoase”. Că direcția spre care 
se îndreaptă inima și creierul noastru e cu sens unic!!! 

10. Concluziile sunt cât se poate de clare. Noi știm că scopul vieții noastre 
este mântuirea și chiar mai mult de atât, vindecarea noastră trupească 
și sufletească. Pentru că, poți fi (putem fi) cu „inima împăcată” doar 
atunci când înțelegi (înțelegem) pe deplin sensul cuvintelor poetului 
Rumi, care spunea: „Fiecare om are o menire de împlinit. Dacă uiţi 
toate celelalte lucruri, dar ştii asta, ştii totul. Însă dacă ştii orice altceva 
şi uiţi faptul acesta, nu ştii nimic şi vei fi trăit în zadar.” 

Al 4-lea decalog - ÎMI AMINTESC CE „INIMĂ BUNĂ” AVEAM ODATĂ!

1. Aflarea sensului suferințelor noastre este doar unul din pașii de 
pe drumul mântuirii noastre. Parcurgerea drumului vindecării cere 
o minte limpede și o „inimă neînfricată” pregătită de sacrificii și 
privațiuni. Ar trebui să avem în fața ochilor mereu următoarele 
cuvinte: „Cei care doresc să se vindece, dar fără să suporte niciun fel 
de durere, sunt la fel ca cei care doresc progresul, dar fără schimbare.” 
Pentru că uneori, noi oamenii, realizăm mult prea târziu că lucrurile 
de care nu ne putem detașa, crezând că nu le putem schimba, deoarece 
sunt părți componente esențiale ale vieții noastre... sunt de fapt niște 
„atașamente psihice”! 

2. Pentru a reuși asta trebuie să știm că datorită interconexiunilor din 
organismul nostru, între creierul și inima noastră există un schimb 
informațional permanent, dovada fiind influența gândurilor asupra 
sănătății inimii noastre. Sănătatea inimii este influențată de felul 
gândurilor noastre, o gândire pozitivă fiind un element esențial spre 
o inimă sănătoasă.

3. Niciodată nu e târziu să reînviem dorința de a fi mai buni. Trebuie 
doar să ne deschidem ochii, să vedem invazia de culori și exuberanță 
din jurul nostru, să simțim pulsul vieții, să iubim... 

4. Bucură-te de tine, ai răbdare cu tine!! Ai răbdare să stai cu tine, exact 
acolo unde ești acum. Aici și acum, tu ești destinația. Ajungând la tine, 
poți merge oriunde vrei. Fii cu tine acolo pe drum! Și viața deja ți se va 
pșrea mai frumoasă pentru că ai ajuns la viața din tine. Tu ești viața! 
Onorează viața din tine, fii bucuros că trăiești!! 

5. Nu te mai concentra pe ce NU vrei să se întâmple. Concentrează-te 
pe ce îți dorești să se petreacă. Gândirea pozitivă este ingredientul de 
bază al oricărei povești de succes. Dacă te trezești în fiecare dimineață 
gândindu-te că ceva minunat ți se va întâmpla în ziua respectivă și ești 
puțin atent, vei observa destul de des că ai avut dreptate. Dar, mai ales, 
să fim conștienți de inima noastră. Să simțim ritmul inimii noastre, ca 
o prelungire a vibrațiilor universului, ca un mijloc de integrare... într-o 
stare de bine. Doar așa vei putea fi în armonie cu inima ta! 

6. Pot spune că, dacă te vrei în INIMA TA, îţi vei face loc în ea, nu trebuie 
să te baţi pentru un loc acolo, dar niciodată nu încerca să te bagi cu forţa 
în sufletul şi în inima ta. Dacă VREI SĂ CUNOȘTI ADEVĂRATA MĂREȚIE A 
INIMII TALE, NU îţi trece cu vederea valoarea pe care o ai. ALTFEL vei fi 
dezamăgit de propria ta persoană, de Sinele tău, iar bolile, neîmplinirile 
şi lipsa ta de iubire vor continua să se manifeste, ca şi când INIMA TA 
AR FI NEÎNSEMNATĂ SAU CHIAR MAI GRAV DE ATÂT... CA ȘI CÂND AI FI UN 
OM „FĂRĂ INIMĂ” CARE ÎȘI NEAGĂ PROPRIA EXISTENȚĂ. 

7. Dincolo de a fi om CU O INIMĂ CARE BATE ÎN RITM ȘI ARMONIE CU 
UNIVERSUL, trebuie să afli că eşti o Fiinţă Umană, CU O INIMĂ încărcată 
de Lumină, care radiază Lumină şi POATE devine astru călăuzitor 
pentru toţi oamenii din jurul ei. Şi când vei simţi asta în adâncul inimii 
tale, nu doar cu mintea, vei putea să-ţi arunci măştile pe care societatea 
ţi-a impus să le porţi, redevenind Parte a Creaţiei Primordiale! 
CONȘTIENTIZÂND PROPRIA noastră EXISTENȚĂ, ne vom întoarce spre 
propria INIMĂ, și vom „PĂTRUNDE ÎN PROFUNZIMEA ȘI ÎN ADÂNCUL 
INIMII NOASTRE”, PENTRU CĂ ACOLO, ÎN „ÎNTUNERICUL ÎN CARE am 
trăit să apară cu claritate din mintea noastră, cea fără instrucțiuni de 
folosire, mesajul: „Scrie-ţi numele tău în inima oamenilor cu care vii în 
contact. Pentru că Acolo e locul unde va rămâne.” 

8. Abia atunci ni se va dezvălui că unitatea inimii de carne cu cea 
spirituală este esența găsirii drumului către leacurile vindecării bolilor 
trupului, către sfaturile necesare alinării „suferinței noastre” pentru a 
o transforma în prilej de evoluție spiritual. 

9. Ar fi cazul să ne apropiem... de inima noastră, de sinele nostru... de 
adevăratul sens al vieții. Inima este principala noastră şansă de a ne 
transcende limitele individualităţii. Inima este un portal către trăirea 
directă a ceea ce numim „spirit”, conştiinţă, spre sufletul nostru.  
Trebuie să coborâm de la creier în inimă, și să recunoașem că inima 
noastră, cel mai neobosit și dinamic organ din corpul nostru, este locul 
suflului vital. Asta înseamnă că în inima noastră stă viaţa şi tocmai 
acolo trebuie să căutăm să trăim. 
Uităm cum să trăim, uităm să ascultăm vocea inimii noastre și să ne 
lăsăm călăuziți de ea. Pentru că ne grăbim... da, ne grăbim să ajungem 
la serviciu, pradă rutinei cotidiene, precum niște indivizi decerebrați 
sau spălați pe creier. 

10. Teofan Zăvorâtul spunea: „Cu inteligenţa ta vei cunoaşte multe 
lucruri despre Dumnezeu, dar cu inima ta vei ajunge la Dumnezeu.” 
Suntem conștienți că sunt oameni care au un „loc în inima noastră”, 
dar oare suntem conștienți care este locul inimii noastre? Ne-am 
pierdut inimile și am lasat creierul în rutină, pentru că nimic din ceea 
ce e omenesc nu ne e străin. Dar oare tot ce facem e omenesc? Oare 
goana după un standard de viață mai bun nu ne va obosi inima? Oare 
deșertăciunea de a avea nu de a fi, nu obosește inima? Oare memoria 
inimii noastre va „uita” cuvintele lui Blaise Pascal: „Marile idei vin din 
Inimă.” Intuiția, ca formă de manifestare a Înțelepciunii Universale, 
vine din INIMĂ, care ca și simbol sacru este considerată locul revelaţiei, 
centrul vital al fiinţei şi sursa celei mai profunde intuiţii... a ceea ce 
suntem în realitate.
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LITART - CENACLUL ȘI REVISTA

Ultima ediție din acest an a 
Atelierului de literatură LitArt a 
fost una specială și, prin urmare, 
s-a desfășurat diferit față de cele 
obișnuite. Motivul pentru care 
ediția lunii decembrie a fost una 
aniversară l-a constituit lansarea 
antologiei LitArt – Cenaclul și 
Revista, editată de fondatorul 
și moderatorul atelierului, jur-
nalistul Adrian Armand Giurgea. 
Volumul reunește 28 de poeți care 
au publicat în paginile revistei 
sau au citit de-a lungul timpului 
în cadrul Atelierului LitArt. 

Printre cei antologați, unii 

„veterani”, dar și mulți care și-au 
format mâna și au căpătat expe-
riență în strunirea condeiului în 
cadrul acestor întâlniri. 

Volumul colectiv este prefațat 
de profesorul și criticul literar 
Dumitru-Mircea Buda alături de 
profesorul și scriitorul Constan-
tin Nicușan (care au îndrumat 
prin comentariile și sugestiile 
lor numeroși poeți în cadrul 
întâlnirilor), și beneficiază de 
argumente din partea unor 
apropiați ai atelierului LitArt, 
precum Mana Bucur, artist vizual 
și președintele filialei Mureș 

a Uniunii Artiștilor Plastici, 
Markó Béla, președintele Filialei 
Tîrgu-Mureș a Uniunii Scriitorilor 
din România, Oliv Mircea, critic 
de artă, și Sorin Patriche, din par-
tea Asociației Șansă Competițion-
ală – Șansă Egală.

La evenimentul de lansare a 
cărții au participat o parte din 
autorii antologați, editorul Adrian 
Giurgea și profesorul Constantin 
Nicușan, vocea critică fidelă a 
cenaclului.



11 nr. 12 (105) | decembrie 2018 | eveniment

Reporter: Care e principala motivație de a edi-
ta antologia „LitArt – Cenaclul și Revista”? Se 
află la prima ediție?
Adrian Giurgea: Antologia „LitArt – Cenaclul 
și Revista” apare ca o încununare a activității 
noastre de până acum, o concretizare, mate-
rializare a demersului pus în acești zece ani, 
sub numele LitArt. Este prima ediție și sper 
că anii ce vor veni ne vor da posibilitatea să 
citim și ediția a doua sau a treia.

Rep.: Cui se adresează volumul?
A.G.: Volumul se adresează tuturor iubitorilor 
de poezie, dar în mod special membrilor gru-
pului LitArt, iar modul de alcătuire a acestu-
ia este elocvent în acest sens. Asta deoarece 
în antologie sunt cuprinse atât texte ale unor 
autori consacrați, cât și ale unor autori aflați 
la început de drum, dar care promit. Scopul? 
Cei consacrați să fie și în acest mod mai ușor 
accesibili cititorilor, iar cei aflați la început de 

drum să fie stimulați astfel să continue acti-
vitatea de creație.

Rep.: Care a fost grila de selecție a poemelor? 
Autorii și-au trimis textele pe care le-au con-
siderat cele mai reprezentative?
A.G.: Cât privește selecția, aceasta este, ca orice 
antologie, rodul unui demers subiectiv, pe 
lângă cei care au trimis texte special pentru 
volum fiind incluși și autori cu lucrări publi-
cate deja în revista LitArt.

Rep.: Care este cea mai mare satisfacție pe care 
v-a adus-o Atelierul LitArt până în prezent?
A.G.: Dacă vrei să vorbim de satisfacție, spun 
doar atât: ce îți poți dori mai mult decât să vezi 
că oameni care au debutat în paginile revistei 
sau în cadrul Atelierului sunt recunoscuți și 
publicați de mari reviste din țară? Satisfacție 
sau motiv de satisfacție este și faptul că auto-
rii nu au renunțat la proiect, au venit și cer ca 

acesta să existe și în viitor, iar autorii experi-
mentați, membri ai Uniunii Scriitorilor din 
România sau nu, stau alături de tineri debu-
tanți, unindu-i dragostea față de literatură și 
față de limba română. Și, să nu uităm par-
ticiparea, cu sprijinul Asociației Șansă Com-
petițională – Șansă Egală, la aproape toate 
întâlnirile noastre a unor talentați interpreți, 
elevi al Liceului Vocațional de Artă din Târgu 
Mureș.

Foto: Laura și Vlad Praja; Andrei Vornicu
Material publicat și în ediția din 20 decembrie 2018 

a cotidianului Zi de zi

LITART - CENACLUL ȘI REVISTA
jurnalistul Andrei Vornicu în dialog cu Adrian Armand Giurgea



12nr. 12 (105) | decembrie 2018 | 

Trebuie să ne punem, mereu, 
marile întrebări ale existenței: 
cine suntem, de unde venim, în-
cotro ne ducem? De ce suntem 
aici? Ce e bun ori rău, frumos sau 
urât?

Nedumeririle existențiale nu 
sunt de ieri de azi pentru omul 
nemulțumit de condiția limitării 
sale materiale. Pentru artist, ele 
pot fi, în ansamblul lor, scopul 
principal în viață. La 69 de ani, 
artistul german de notorietate 
mondială, Anselm Kiefer spune 
că lumea a uitat să aștepte. De 
ce să aștepte, cum să aștepte? Să 
aștepți și atât. În cel mai profund 
sens al actului așteptării, dincolo 
de gest, până la demersul filozofic. 
Așteaptă și atât.

Cu aceste gânduri am deschis 
Salonul anual, din decembrie 2018,  
al filialei mureșene a Uniunii 
Artiștilor Plastici de la galeria Art 
Nouveau din Tîrgu-Mureș. Unde 
mai este astăzi, în actul creației 
artistice, așteptarea conștientă, 
productivă, în ecuația interacțiunii 
artistului cu societatea? De la co-
municarea intraorganizațională, 
de salon, dacă vreți (artiștii între 
ei) la comunicarea cu publicul 
(artiștii către exterior)?

Trăim într-o societate care 
exaltă egoismul. Fuga socială 
catalizată de gadget-urile IT-iste, 
de ecranele mai inteligente decât 
utilizatorul, de glumițele și jocuri-
le vizuale de o nefârșită varietate, 
se transformă în fuga de un social 
care e însăși condiția viețuirii în 
comunitate. Am ajuns acum la 
fuga de interacțiunea veridică, 
umană, în care generațiile secolu-
lui trecut au crescut și   s-au for-
mat. Artistul nu se poate sustrage 
acestui curent covârșitor prin 

volumul de informație și tehni-
ca de asalt a mijloacelor care i se 
oferă la tot pasul. E tot mai greu 
să lași laptop-ul, smartphone-ul, 
tableta, de o parte.

Mulți artiști, mai ales dintre 
cei tineri - generația Millenials, 
cum a fost categorisită de antro-
pologi - nu au probleme în a înglo-
ba tehnica deceniilor informației 
în opera lor. Dar mai e asta operă 
sau nu cumva e doar un produs? 
De consum vizual, momentan și 
atât? Pînă la urmă, nicio formă 
de artă oricît de perfectă ar fi nu 
poate închide frumusețea în li-
mitele sale, spunea criticul de artă 
Jacques Maritain, încă din anii 60. 
Așa este și astăzi și va fi mereu 
pentru că arta va aspira mereu la 
anume feluri și niveluri  de per-
fecțiune.

Arta autentică, de calitate, e 
de transmis prin toate simțurile 

nu doar prin internet, constata An-
selm Kiefer cu  patru ani în urmă, 
în documentarul Remembering 
the Future, un film care relevă în-
treaga complexitate a trinomului 
cognitiv în virtutea căruia artistul 
german creează de o viață: istoria, 
memoria și mitologia.

Dar unde e artistul în afara 
atelierului său? Există el doar 
prin lucrările expuse public la 
Salonul anual ori într-un proiect 
personal? Trebuie să rămână 
cantonat egotic, doar în raportu-
rile cu munca și creația sa? Când 
anume să iasă “la lumină”, în 
stradă, în expoziție?  

El trebuie să fie în atelier dar 
cu gândul în afara lui. Să stăm 
un pic, artistul și publicul său. Să 
așteptăm și atît. În fața vieții ca 
și în fața șevaletului, a pietrei, a 
suportului de prelucrat, oricare ar 
fi acela. 

Contrar artei Orientului, arta 
occidentală a pus accent pe sinele 
artistului și în ultimele sale faze, 
a plonjat din ce în ce mai profund 
în universul individual și incomu-
nicabil al subiectivității creatoare, 
nota acealași Jacques Maritain în 
1966, într-un eseu cu referire la in-
tuiția creatoare în artă și poezie.

Cît percepe însă publicul de 
salon dincolo de opera expusă? 
Cât simte privitorul din freamătul 
acela anterior lucrării finite, in-
suportabil uneori pentru artist, 
de multe ori și el disperat ca un 
om obișnuit în fața iminenței 
unei nenorociri cu toate simțuri-
le alerte, gata pentru orice soluție. 
Distrugere sau încă o renaștere? 
Nu sunt alte opțiuni.

Intuiția creatoare nu se 
așează de la sine în matricea intu-
iției publice. Într-o expoziție, artis-

tul nu poate comunica decît prin 
produsul finit al creației sale. Cum 
altfel se poate obiectiva subiectivi-
tatea creatoare a artistului?

Până la urmă, artistul nu tre-
buie să uite că este un ascultător 
al pământului, al cerurilor, al vo-
cii divine, pentru că arta restituie 
o fărâmă de paradis în opera reali-
zată. Arta și poezia sunt mai nece-
sare decât pâinea neamului ome-
nesc, pentru că ele îl fac disponibil 
pe om vieții spiritului, constata în 
scrierile sale critice, Jacques Mar-
itain.

Iar eliberarea și transfor-
marea merg împreună, însoțind 
procesul creativ. Să mergem așa-
dar, și noi artiștii, împreună, ală-
turi de publicul nostru.

8 dec.2018, galeria Art Nouveau
 a UAPR Tîrgu-Mureș

artă plastică

Reflecții de salon 
pentru o mai bună comunicare cu lumea

Radu FLOREA - pictor


