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ALBUM FOTO DUNĂREA DE JOS 2010
Imagini de la ediţia din acest an a Festivalului Costache Conachi. Foto 1: Preşedintele juriului, Leo Butnaru, între Octavian Cerchez şi
Angela Baciu; foto 2: Viorel Burlacu, gazdă ireproşabilă ca întotdeauna, deschizând festivalul ajuns la majorat; foto 3: câţiva dintre laureaţi,
de la stânga la dreapta, având ariegarda asigurată de către poetul Lucian Vasiliu: George Chiriac, Andreea Teliban, Deniz Otay şi Andrei Velea;
foto 4: Trei scriitori brăileni au onorat această ediţie: Diana Corcan şi Cristian Robu Corcan în această imagine iar în foto 5, al doilea din
stânga, Dan Bistricean. Alte imagini şi palmaresul festivalului le veţi găsi la pagina 3.
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mens sana in corpore sano

Proiectul “Galaţi, oraşul scrie, oraşul citeşte” a
ajuns la publicarea celei de-a cincea cărţi poştale, care îl
pmagiază pe scriitorul “Costache Conachi”, lansată la a
XVIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Poezie de la Tecuci
(2 octombrie) şi în cadrul întâlnirilor “Cubului Critic
Oblio” de la Centrul Cultural Dunărea de Jos din 11
octombrie 2010. Această carte poştală a fost realizată în
colaborare cu Biblioteca V.A. Urechia căreia îi mulţumim
pentru furnizarea materialelor care ilustrează acest număr
al revistei.

Din sumarul acestui număr:
Evenimente la paginile 2, 3 şi 4.
Tema numărului 105:Cărţi poştale. Scriu George Lateş, Mihai
Daniel Gheorghe, Valentina Oneţ.
Poezie de Horia Mocanu – p.10, Andreea Teliban – p.12,
Kozeta Zylo – p.13.
Proză de Violeta Ionescu, p.9, Constantin Tănase - p.16. Studii
de Radu Moţoc – p.30 (Regele Carol I), Gabriela Iaurum – p.31
(Vasile Voiculescu), Eugen Holban (Văcăritul) –p.32, Isabel Vintilă
(Gellu Naum, inventatorul Zenobiei) –p.33.
Cronici de carte semnate de N.Colceriu, Coriolan Păunescu,
Dionisie Duma, Andrei Velea, Paul Sân Petru, a.g.secară şi Dan
Bistricean la cărţi de Stela Iorga, Alina Cristina Nuţă, Florin Nuţă,
Luminiţa Dediu, Dan Bistricean, Petru Dinvale, Gh.Nazare şi
Cezar Nicolescu.
„Galaţii de altădată”: Valentin Bodea - p.14, despre Palatul
Poştelor. Teatru de Octavian Miclescu, cronică de film, rubricile
tradiţionale de cronică plastică şi dicţionar sunt semnate de către
Corneliu Stoica, Virgil Guruianu şi Ioan Toderiţă. Cronică plastică
de Roxana Păsculescu, p.26.
La 70 de ani. Aniversări: Întoarcerea Poetului… Corneliu
Antoniu; Vasile Ghica, un maestru al aforismului... (cronică
de carte şi portret realizat de a.g.secară – p.38, respectiv interviu
realizat de către Tase Dănăilă – p.42).
In memoriam Ioan Brezeanu (1916 -2010), coperta 3.
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Concursul de fotografie document

Gheorghe Mihai şi Eugen Holban
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Foto 2

Având ca obiectiv cercetarea, cunoaşterea şi
promovarea specificului etnografic al zonei noastre,
Secţia Cercetare, Conservare si Valorificare a Tradiţiei
Populare din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos
a organizat prima ediþie a expoziþiei „Ipostaze
etnografice – Concurs de fotografie document”.
Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: în prima au
fost acceptate atât fotografiile alb-negru cât şi cele
color. Fotografiile au trebuit sa reliefeze firescul situaţiei
în sine, nefiind acceptate intervenţii în compoziţia
acestora; să nu refacă ansamblul din raţiuni pur
estetice. Tema specială a acestei categorii a fost
„Gospodăria tradiţională din judeţul Galaţi”. În concurs
au intrat doar fotografiile care au ilustrat elemente specifice gospodăriei tradiţionale, obiecte, arhitectură, ocupaţii şi
locuri tradiţionale ale judeţului nostru. În a doua secţiune au participat fotografii alb-negru sau color existente în
colecţii particulare. În această categorie s-a precizat faptul că nu a fost impusă o anumită temă, concurenţii având
la dispoziţie o gamă variată de posibilităţi. Aici intră fotografiile din „sertarele părinţilor, bunicilor, străbunicilor” care
evidenţiază arhitectura locală, obiceiurile vremii, costumele populare purtate, meşteşugurile tradiţionale, obiectele pe
care ei le foloseau în gospodărie, obiceiuri (nuntă, botez, înmormântare, obiceiuri de peste an) etc. Membrii juriului
au fost: Burlacu Cornelia – Profesor la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, Sburlan Nicolaie, Preşedinte fondator
al Fotoclubului „Dunărea de Jos” din Galaţi, membru creator consacrat al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România
şi Stegaru Anişoara ( foto 2, dreapta, lângă Carmen Serea)– Şef al Secţiei de Cercetare, Conservare şi Valorificare
a Tradiţiei Populare. Au fost participanţi din Galaţi, Tecuci, Piscu, Braniştea, Lieşti, Tuluceşti, Cuza-Vodă şi Bereşti.
Juriul a avut o misiune dificilă, deoarece au trebuit atent analizate şi apreciate peste o sută de fotografii. Premiile au
fost acordate după cum urmează: Prima secţiune: Premiul I, Atodiresei Sorin – „Degetele magice”; Premiul I,
Buţă Adrian Valentin – „Sfârşit de drum” ; Premiul II, Chiriţă Eliza – „Pomană la fântână” ; Premiul II, Taftă
Andreea – „Cazan de ţuică” ; Premiul III, Ioniţă Alin Răzvan – „Tâmplarul” . La secţiunea a II-a, „Din lada
bunicilor”: Premiul I - Holban Eugen; Premiul II - Frumuşanu Bălaşa; Premiul III - Oprea Tudoriţa. (S.C.C.V.T.P.)
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Laureaţii Festivalului Naţional de Poezie „Costache Conachi”,
ediţia a XVIII - a, octombrie 2010
Foto 1

foto 2
DENIZ OTAY - Suceava

Marele Premiu al Festivalului ºi Premiul revistei Dacia literară
ANDREEA TELIBAN - Broşteni, Suceava
Premiul I al Festivalului, Premiul „Cezar Ivănescu” şi Premiul
revistei Dunărea de Jos
ADELINA GEORGETA DOZESCU - sat Chizătău, com.Belinţ,
jud.Timiş - Premiul al II-lea al Festivalului şi Premiul
„Mihai Ursachi”
ROXANA DIANA BALTARU - Rădăuţi, Suceava
Premiul II al Festivalului şi Premiul revistei Poezia
GEORGE CHIRIAC - Oneşti, Bacău
Premiul al III-lea al Festivalului şi Premiul Cenaclului literar
„Calistrat Hogaş”
IRINA ROXANA GEORGESCU - Medgidia, Constanţa
Premiul al III-lea al Festivalului, Premiul revistei Porto-Franco
şi Premiul revistei Dunărea de Jos
ANDREI VELEA - Galaţi, M enţiune şi Premiul
„Ioanid Romanescu”
Au mai primit distincţii: AURELIAN ROMEO ILIE - com.Bucu,
jud.Ialomiţa, Premiul ptr. Promovarea poeziei religioase şi Premiul
revistei Convorbiri literare; NICOLETA DONOS - oraş Nisporeni,
Rep. Moldova, Premiul revistei Axis libri; SABINA DANIELA
PENCIU - Galaţi, Premiul Societăţii Scriitorilor „C.Negri”; MARIA
FĂRÂMĂ - oraş Nisporeni, Rep.Moldova, Premiul revistei
Porto-Franco.

Foto 2

Legenda: în stânga, o altă fotografie tradiţională a participanţilor.
foto 1 - unul dintre părinţii Festivalului, scriitorul şi eseistul Ionel
Necula, vorbind despre începuturi;
foto 2 - Mariana Enache, L.Butnaru, Lucian Vasiliu,
Mariana Buruiană şi Clara Mărgineanu.

Noi membri ai Filialei Galaţi - Brăila a U.S.R.
La şedinţa din 7 octombrie 2010 a Filialei Galaţi-Brăila a Uniunii
Scriitorilor din România, desfăşurată în Casa memorială Alexandru
Ioan Cuza (foto 2, cu mulţi dintre membri), li s-au înmânat în cadru
festiv legitimaţiile de membri noilor componenţi ai echipei prezidate
de către poetul Corneliu Antoniu (foto 1, în centru, flancat de către
Iulian Grigoriu şi de către Simon Ajarescu. Aceşti membri noi sunt
Virgil Costiuc, Stela Iorga, Sanda Panait, Gheorghe Petcu şi a.g.secară.

Foto 1

În cadrul şedinţei s-a prezentat iarăşi problema sediului din Galaţi al
filialei, anunţându-se că sunt promisiuni ferme din partea autorităţilor
care înţeleg că o instituţie care face cinste oricărei comunităţi trebuie
să aibă un spaţiu al ei, timpul fiind oricum, ca să vorbim în termeni
(meta)fizici, de partea ei. Când Brăila şi Buzăul deja au oferit spaţii
generoase acestei instituţii, este oarecum curios că tocmai Galaţiul,
care are cei mai mulţi scriitori în filială, nu s-a învrednicit până acum...
Evident,
există
probleme, dar pentru
Foto 2
că fantasticul nu iartă
pe nimeni, vorba unui
talentat
scriitor
gălăţean, imaginaţi-vă
că Eminescu ar fi
printre noi, ar coborî
de pe soclul din
Parcul Eminescu şi ar
face parte din Uniune:
cine ar îndrăzni să
nu-i ofere un drept
câştigat? (a.g.s.)
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FESTIVALUL NAŢIONAL DE EPIGRAMĂ
„UMOR LA MILA 80", EDIŢIA a XIII-a
GALAŢI, 15 - 17 OCTOMBRIE 2010
Teme: „port” şi „milă”
SECŢIUNEA EPIGRAME
Juriul, format din Ion MORARU, Gheorghe DĂNĂILĂ şi Nicolae PRECUPEŢU, a deliberat astfel:
Premiul I - Vasile VAJOGA, Iaşi; Premiul II - George PETRONE, Iaşi; Premiul III - Til BLIDARU,
Buzău; Menţiune - Eugen ALBU, Cluj Napoca.
SECŢIUNEA CARTE
Juriul, format din Dan CĂPRUCIU, Constantin CRISTIAN şi Adi SECARĂ a deliberat astfel:
Premiul I - Gheorghe BÂLICI, Chişinău; Premiul II - Mihai BATOG-BUJENIŢĂ, Iaşi; Premiul III Mihai SĂLCUŢAN, Buzău; Menţiune - Emil IANUŞ, Suceava; Menţiune - Laurenţiu ORĂŞANU, Bucureşti;
Premiul special al Bibliotecii „V.A.Urechia” - Gavril MOISA, Cluj Napoca; Premiul special al Cenaclului
Literar - Cubul Critic „OBLIO” - Ştefan AGACHI, Chişinău.

33 de ani de existenţă pentru
Clubul Verva
Vineri, 15 octombrie, la mansarda Centrului
Cultural au avut loc manifestările deschiderii celei dea XIII-a ediţii a Festivalului Naţional de Epigramă „Umor
la Mila 80”, organizat de Clubul „Verva”, sub egida
Centrului Cultural „Dunărea de Jos”. Într-un cadru
intim, Aurel Brumă (jos, medalion) a declarat că i-a
plăcut atât de mult atmosfera încât aceasta l-a inspirat
să-şi intituleze următoarea carte „Mansarda cu sticleţi”
- acolo au fost primiţi oaspeţii şi s-a desfăşurat un
concurs de epigramă. Foto 1: „sufletele” acestor
manifestări, Vasile Plăcintă, Constanţa Apostol şi Ion
Moraru; foto 2: oaspeţi de la Iaşi - în dreapta,
câştigătorul unuia dintre premii, ieşeanul gălăţean
Mihai Batog-Bujeniţă; foto 3: mansarda chiar s-a
dovedit neîncăpătoare pentru umoriştii prezenţi.
Sâmbătă, 16 octombrie, în sala Centrului
Militar Galaţi, a fost lansat cel de-al IV-lea volum, de
umor, al seriei „O antologie a literaturii gălăţene
contemporane”, apărut la Editura Centrului Cultural.
Aurelia Matei, directoarea Centrului Cultural „Dunărea
de Jos”, a rostit cuvântul de salut tuturor
participanţilor, după care, neobosita şi inspirata
Constanţa Apostol a moderat în versuri întrunirea,
recurgând la epigramă pentru fiecare prezentare. Dan
Plăeşu, primul preşedinte al grupării de umor „Verva”,
a amintit de împlinirea, în ziua de 21 octombrie, a 33 de
ani de la înfiinţare. Despre prezentul Clubului „Verva”
a vorbit actualul preşedinte, Ion Moraru, care s-a referit
şi la eforturile depuse pentru editarea volumului de
umor, cuprinzând aproape 100 de creatori locali de umor,
din toate timpurile, de la Costache Conachi la V. A.
Urechia şi de la Manole Auneanu la Ion Zimbru. Invitat
de onoare a fost George Corbu, preşedintele Uniunii
Epigramiştilor din România, care a subliniat importanţa
umoriştilor gălăţeni. Premierea a fost o surpriză pentru
toată lumea (foto 4). A urmat un veritabil spectacol de
divertisment, susţinut de epigramiştii şi umoriştii veniţi
din toate ţările româneşti şi de Ansamblul folcloric
„DoinaCovurluiului” (foto5). Vom reveni...
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foto 1

George
Lateş
Cartea poştală a făcut istorie
şi a rămas, deja acolo, ceea ce
înseamnă că telefonul mobil şi
internetul au anihilat aproape
complet un fapt de cultură care a
făcut deliciul mai multor generaţii.
Sintagma ca atare este o traducere (calc lingvistic) din franceză
şi consacră în spaţiul cultural românesc un obicei al celor care
ştiau carte şi convin, la un moment dat, să comunice prin carte
poştală simplă, cu grafică/imagine şi loc pentru adresă pe faţă,
iar pe verso loc de corespondenţă, sau prin carte poştală
ilustrată, cu imagine fotografică, de cele mai multe ori pe faţă,
iar pe verso jumătate din spaţiu rezervat adresei destinatarului
şi un spaţiu limitat la jumătate pentru corespondentă.
Spre deosebire de scrisoarea pusă în plic şi lipită/sigilată
cu adresa destinatarului pe faţă şi a expeditorului pe verso,
cartea poştală se distingea prin caracterul deschis; toate datele
transmise erau accesibile oricui, pe când scrisoarea clasică
presupunea secretizarea (relativă) a conţinutului. Din acest
motiv cartea poştală şi scrisoarea erau folosite în maniere
diferite şi cu finalităţi distincte, cea dintâi fiind preponderent
publică (oricine avea acces la ea şi era arătată oricui), pe când
cea de-a doua era strict privată (era citită doar de destinatar şi
conservată de acesta în spaţii personale (sertare, casete, pagini
de carte, etc).
Pe bună dreptate (vorba vine) cenzura, de diferite tipuri
s-a arătat interesată de cartea poştală (evident şi de scrisori)
tocmai pentru că putea astfel exercita un control facil asupra
conţinutului. În context militar şi în penitenciare, cartea poştală
era distribuită gratuit, adesea ca recompensă sau era ridicat
dreptul la carte poştală pentru indisciplină. După ce era
redactată în intervale orare bine precizate în programul unei
anumite zile, cărţile poştale erau citite cu atenţie de cenzorul
unităţii militare sau al penitenciarului, pentru ca informaţia
(evident limitată de spaţiul cartonului) să iasă în afară în forme
standardizate şi evident pozitive. Se întreţinea astfel iluzia
normalităţii vieţii celui aflat sub arme sau a celui aflat într-un
spaţiu concentraţionar, dar se şi extindea efectul lipsei de
intimitate asupra destinatarilor, receptorii mesajului fiind
conştienţi că alţi ochi curioşi au citit înaintea lor respectiva
carte poştală. Cu alte cuvinte, istoria cărţii poştale face parte
integrantă din cea a mentalităţilor, adesea dependente de
ideologii restrictive de libertăţi ale omului, nu neapărat în sens
legal, cât mai ales în cel general uman.
În sensul istoriei mentalităţilor, cartea poştală se
raportează deopotrivă la civilizaţia cărţii/scrisului şi la cea a
poştei, înţeleasă ca instituţie comercială, dar şi ca vector al
culturii pe fundalul unei civilizaţii multiseculare interesată să
acopere nu doar distanţa, ci şi nevoia de a comunica în scris
între indivizi din locuri diferite. Istoria poştei se leagă într-un
fel de vechile drumuri romane rămase practicabile până
în zorii modernităţii.
Ca oamenii veacurilor recente să apeleze la carte poştală
condiţia minimală era ştiinţa de carte, graţie căreia instrumentul
de comunicare la distanţă putea fi asumat, adică utilizat în

Carte poştală şi mentalităţi
condiţii de normalitate epistolară. Cum uzul scrisului s-a
generalizat târziu, istoria mentalităţilor a înregistrat fenomene
pe cât de hazlii, pe atât de ciudate, dar cu doza de naivitate
ingenuă pe care o poţi adăuga în receptarea faptei.
În sensul celor de mai sus, invocăm, cu această ocazie, un
fapt redundant, adică reperabil în timpuri diferite şi în forme
aproape identice, dar capabil să susţină relevanţa fenomenului.
Cea dintâi referinţă este fixată în scris în textul lui George
Coşbuc, O scrisoare de la Muselim Selo, depozitar al mai multor
fapte relevante pentru civilizaţia circumscrisă cărţii poştale. În
timpul Războiului de Independenţă, combatanţii români au fost
în majoritatea lor ţărani, iar numărul cel mai semnificativ de
victime a venit din rândurile acestei categorii sociale. Un Ion,
ţăran generic, este rănit şi ulterior moare într-un spital de
campanie. Un camarad de arme, căprarul Nicolae, îşi asumă
misia delicată de a anunţa familia şi scrie o carte poştală în
formă versificată, identică cu cele trimise acasă de Ion; finalul
textului aduce cu sine, odată cu vestea morţii lui Ion şi precizarea
minimală legată de autorul misiei.
Situaţia de viaţă, invocată de Coşbuc în textul amintit, se
completează cu o informaţie pe care o deţinem de la unul din
profesorii noştri (Ştefan Cuciureanu) care în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial a fost cenzor militar şi-n consecinţă era
obligat să citească scrisorile trimise de soldaţi celor de acasă.
Deşi diferenţa în timp între momentul Coşbuc şi anii ’40 ai
secolului trecut este semnificativă în plan cultural, gradul de
însuşire a scrisului nu era mult diferit. Soldaţii Războiului
Mondial continuau să apeleze la gradaţi pentru a le fixa în scris
gândurile şi mesajele, iar cum aceştia erau suprasolicitaţi, îi
obligau pe soldaţi să-şi formuleze textul cărţii poştale sau
scrisorii în versuri populare (mai uşor de memorat) pentru ca
dictarea şi redactarea să fie cât mai rapide. Ulterior, soldatul îşi
personaliza cartea poştală cu desene în culori pentru a-i conferi
expresivitate şi pentru a transmite în registru iconic (de imagini)
ceva din frământările sufletului său. Peste ani, căprarul Nicolae
şi căprarii din al Doilea Război îndeplinesc aceeaşi funcţie
comunicaţională.
Acelaşi regim de întrebuinţare l-a avut cartea poştală până
când aceasta a intrat în istorie, devenind obiect de interes
pentru colecţionari şi filatelişti sau intrând în zona de interes
muzeistic. Soldaţii, elevii din internate, cei încarceraţi în
penitenciare au continuat să apeleze la cartea poştală şi la
stereotipizarea ei (acelaşi text şablonizat, expediat la mai multe
persoane schimbând doar numele; uneori se uită şi acest
detaliu). Între timp telefonul mobil şi internetul au trecut
corespondenţa în plan secund, fiind pe cale s-o anuleze. Chiar
şi instituţiile (publice sau private) preferă corespondenţa
electronică, din raţiuni economice şi pentru avantajele unei
comunicări instantanee.
Intrată de acum în istoria culturii şi a mentalităţilor, cartea
poştală supravieţuieşte numai cu conotaţii culturale şi o
folosesc filateliştii sau instituţiile de cultură în scop aniversar
sau ca parte a unui proiect. Chiar dacă şi-au trăit traiul, cărţile
poştale mai pot stârni nostalgii, pasiuni sau zâmbete
condescendente, dar farmecul lor, azi desuet,
nu poate fi contestat.
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Mihai-Daniel Gheorghe

Chipul lui Eminescu - de la fotografie la carte poştală
6
Controversele care s-au iscat în jurul
statutului de poet naţional, deţinut de
Mihai Eminescu, nu au ocolit, cum era şi
firesc, prezenţa sa fizică. Orice român
interesat de literatură şi-a dorit să îl
perceapă cât mai aproape de adevăr pe acel
Eminescu ,,pipăibil cu mâna” despre care
vorbea Nichita Stănescu. Prima imagine a
poetului datează din anul 1869 şi a fost realizată la Praga, în atelierul
artistului-fotograf Jan Tomás. Este vorba despre fotografia
,,astrală”, a tânărului de 19 ani care plecase la studii către Viena şi
Berlin. Acest chip eminescian este cel mai mediatizat, este
imaginea-şablon a ,,omului deplin al culturii
româneşti” (C. Noica), imaginea pe care adulatorii
poetului o privesc cu veneraţia atribuită, în mod
obişnuit, icoanelor.
După apropierea de cercul Junimii, Eminescu,
acum tuns şi cu mustaţă, se va fotografia, la
Bucureşti, în atelierul lui Franz Duschek, pentru
,,tabloul membrilor” Societăţii. Această imagine va
însoţi ediţia princeps, editată de T. Maiorescu, a
poezilor lui Eminescu.
Urmează fotografia realizată de Nestor Heck în
1884, din care poetul, îmbrăcat în costum alb, ne
priveşte atent, dintr-un medalion. Această imagine
a sa ar trebui mai atent studiată, pentru că
reproducerile care i s-au făcut arată un om bolnăvicios, într-un
costum de vară, cu o privire pierdută în melancolie – dar originalul
ne prezintă un Eminescu demn, încadrat, în albele sale haine, ca
într-un bust de marmură. În anul 1883, poetul intrase în ceea ce
Iulian Costache a numit ,,carantina tanatică”, însă, iată, că la un an
de la epigrama în care fusese făcut ,,nebun” de rivalul său literar
Macedonski, se înfăţişează lumii curat, lucid, sigur pe sine. Apoi,
un grup de elevi de la liceul “Matei Basarab” din Bucureşti a
înfiinţat o Societate literară, şi, dorind să-i pună numele
“Eminescu”, se adresează poetului, în 1887, cerându-i o fotografie.
Din acest an datează ultima imagine care ni-l reprezintă pe Mihai
Eminescu. Dar imaginea fizică a fost dublată de imaginea operei după ce sculptorul Filip Marin a luat mulajul măştii mortuare a
poetului. Pe lângă ediţiile de popularizare ale versurilor, în special
după 1902, când Maiorescu depune la Academie manuscrisele
eminesciene şi începe seria ,,postumelor” – în perioada 1895-1925,
editura fraţilor Şaraga (din Iaşi) şi cea a lui Socec (din Bucureşti)
au scos cărţi poştale ilustrate cu lucrările lui Leonard Salmen (vezi
foto!), inspirate de poeziile lui Eminescu: „Scrisoarea II”,
„Singurătate”, „Trecut-au anii…”, „Cugetările sărmanului Dionis”,
„Noaptea…”, „Departe sunt de tine…”, „La steaua”, „Luceafărul”,
„Venere şi Madonă”, „Din valurile vremii…”, „Înger şi
demon”, etc. Leonard Salmen este şi primul grafician care a
organizat o expoziţie personală cu lucrări inspirate de opera lui
Eminescu. Expoziţia a fost deschisă la Galaţi, în anul 1909, când
apare şi volumul Omagiu, la comemorarea a 20 de ani de la
dispariţia poetului. Mai trebuie amintite şi cărţile poştale realizate
după lucrări semnate Ion Georgescu, Ligia Macovei,
Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Gheorghe D. Anghel. Pe lângă
acestea, numeroase ,,ediţii de colecţie” îl înfăţişează pe Eminescu
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în numismatică şi filatelie. În preajma fiecărui 15 ianuarie
sau 15 iunie se deschid expoziţii tematice ,,Eminescu” în
care pot fi văzute astfel de realizări. Pe lângă ilustratele care
amintesc, în mod expres, de poet şi de opera lui se găsec şi
emisiuni filatelice (timbre, plicuri, cărţi poştale) în care apar
Gheorghe şi Raluca Eminovici, I. Slavici şi, de cele mai multe
ori, Veronica Micle - care îi stă alături, ca pereche, lui
Eminescu şi la acest gen de manifestări. Corespondenţa
celor doi face dovada faptului că ei discutau mult pe seama
imaginii lor, dăruindu-şi fotografii pentru a suplini lipsa
prezenţei fizice. Veronica îi scrie la 15 martie 1880: ,,sunt
veselă, însă pe tine supărată; totuşi te voi întreba, aceasta
în scop de a primi o scrisoare de la tine, cum
ai vroi să mă fotografiez, carte-visite sau
Cabinet-Portret?” Răspunsul poetului nu
întârzie să apară - peste numai o zi, Veronica
primeşte o scrisoare în care a putut citi
următoarele rânduri: ,,în privinţa portretelor
îţi răspund să îţi faci Cabinet, întâi pentru căi mare şi se vede mai bine ce şireată şi cochetă
Cuţă s-a reprodus prin lumina soarelui. Al
doilea pentru că nu ţi-ai mai făcut nicicând
portret
în
aşa
dimensiune.”
Peste timp aceste fotografii,
transformate în cărţi poştale, vor adăuga
un nou capitol la bibliografia critică a lui
Mihai Eminescu...

Valentina Oneţ

Cartea poştală ilustrată - memoria iconografică a
unui oraş înfloritor, Galaţiul
Ideea cartolinei poştale a aparţinut prusacului Henrich
von Stephan în 1856, iar în 1869 Administraţia Poştală Austriacă
emitea Correspondenz -Karte, format 85x122 mm, un
dreptunghi de carton în care pe recto se înscria adresa, iar pe
verso comunicarea expeditorului.
La început editorii privaţi au imprimat cartoline poştale
simple, cu motive decorative, urări de genul Salutări din ...,
tipărite prin tehnica litografică şi din 1878 şi prin fotocopiere.
Cel care a introdus a introdus în România cărţile şi
mandatale poştale, în jurul anului 1873, a fost Gheorghe Ion
Lahovari (1838-1909), în calitate de director general al Poştelor
şi Telegrafelor (1871-1876), inginer român, membru de onoare
al Academiei Române (1901), unul dintre fondatorii Societaţii
Române de Geografie (1875).
Cartea poştală, la început fără ilustraţie, apare ca mijloc

de comunicare într-o formă simplificată. Mai târziu, imaginile
locurilor devin un extraordinar instrument de reprezentare şi
de documentare. Cartea poştală ilustrată, document iconografic
de dimensiuni reduse, ne ajută şi pe noi, gălaţenii (nostalgici),
să ne întorcem pe străzile largi, pavate cu piatră cubică ale
înfloritorului port franc, ale oraşului consular de altă dată, oraş
cu o arhitectură impresionantă, să redescoperim un patrimoniu
urban distrus de războie, de regimuri nemiloase, de
oameni indiferenţi...
Cantemir considera Galaţiul „târgul cel mai celebru al
întregii Dacii”. Galaţii erau cea dintâi schelă a negoţului
Moldovei, era briliantul de coroană a Moldovei.
Cu ajutorul cărţilor poştale ilustrate putem reconstitui
patrimoniul arhitectural al unui oraş comercial prosper. Sunt
documente ce surprind imagini reale, documente de istorie, ce
prezintă edificii dispărute, frumuseţea unui oraş visat.
Primele imagini cu Galaţiul reflectat în cartea poştală
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ilustrată (conservate în colecţiile
bibliotecii V.A.Urechia) datează
cu puţin înainte de 1900. O primă
carte poştală cu dată certă, din
1899, este editată la Cernăuţi:
Salutări din Galaţi, în prim plan
fiind Biserica Grecească, lângă care se afla staţia de trăsuri,
fotografie de Marco Klein din Brăila şi editată de Leon König,
librar -editor.
Printre primii editori gălăţeni de cărţi poştale ilustrate cu
oraşul nostru, se numără H.Wichmann (1900), Negoescu şi
Maniţiu (1900), G.D.Nebuneli (1903), Anton Pappadopol (19011905), G.Grossu (1920).
Imaginile vechi prezintă: Piaţa Regală cu tramvaiul
(1906), cu străzi pietruite, curate, largi, cu trăsurile elegante
trase de un cal sau doi. Piaţa Regală,
inima cetăţii, era în dreptul pasajului
de azi, la intersecţia Străzii Domneşti
cu Str. Brăilei.
Cel mai frecvent prezentată în
cartea poştală ilustrată gălăţeană
este Strada Domnească, care respira
eleganţa unei artere dintr-o
metropolă europeană, cu hoteluri,
cafenele, librării, cu lume elegantă,
plimbându-se liniştită, senină... Pe
Str.Domnescă erau hotelurile
Continental şi Metropol, în
vecinătatea Parcului Municipal
(Parcul Eminescu), hotel Bristol,
Hotel Grand, Hotel Imperial, Luvru,
cofetăria Anton Sure. În Parcul
Municipal străjuia statuia lui
Eminescu, ridicată prin contribuţia
gălăţenilor în 1911, iar în prim plan
era bustul turnat în bronz al marelui
om politic român, M.Kogălniceanu, donat în anul 1893 de
senatorul de Covurlui, istoricul V.A.Urechia, cel care va dona
oraşului Galaţi întreaga sa avere - biblioteca personală, una
din cele mai mari din ţară la acea vreme, în 1889.
Str.Mavramol, mai târziu General Berthelot (azi Bălcescu),
surprinde agitaţia comercianţilor. Str.Cuza Vodă are în fundal
o veche moschee şi Institutul de fete Negroponte. Pe
Str.Holban două santinele păzesc Consulatul German. În 1938,
la Galaţi mai existau 18 consulate, ale Angliei, Belgiei, Braziliei,
Cehoslovaciei, Danemarcei, Elveţiei, Franţei, Finlandei, Greciei,
Italiei, Letoniei, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei...
Înspre port coborau străzile Braşoveniei (Braşoveni), pe
care se afla Teatrul Pappadopol, prin faţa căruia cobora o linie
de tramvai şi se întrezărea Dunărea (în 1900 circula la Galaţi 23
de tramvaie). Str. Colonel Boyle adăpostea sedii de bănci,
(urmarea la p.8)
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agenţii de vapoare şi pilotaj, asociaţiuni exportatoare de lemn.
Portul reprezenta un alt subiect de carte poştală gălăţeană,
fiind zona comercială cea mai activă: corăbii cu pânze aşteptau
să fie încărcate cu cherestea din Vadul Sacalelor... Tot în port
îşi avea sediul şi bursa de mărfuri; Palatul Navigaţiei, construit
de renumitul inginer A.Saligny, docurile a căror construire a
început în 1887. Str.Mihai Bravu iluminată cu felinare, găzduia
sediul (numit palat sau hotel) Comisiei Europene a Dunării, din
1894. Pe Str.Traian, la 1901, circulau carele cu boi transportând
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marfă (foto Maksay, Ed. Pappadopol, 1901). Dint-o carte
poştală editată în 1900, aflăm că Banca Dall’Orso se afla lângă
Biserica Sf. Neculai, care era biserica catedrală, iar Prefectura
Judeţului Covurluiu (1903, editor A. G.D. Nebuneli & Fii, 1903)
se afla pe Str. Fraternităţii.
Regele Carol I venea la Galaţi să inspecteze corpul flotilei
şi să asiste la manevrele vaselor pe Dunăre (1893).
Iar Palatul Episcopal (azi Muzeul de Artă Vizuală) şi
perspectiva spre Spitalul Militar al corpului 3 Armată reprezenta
în 1906 un capăt de oraş.
Cu aceste mici
documente de arhivă cărţi poştale ilustrate - se
poate
reconstitui
splendoarea oraşului de
altădată, un oraş civilizat,
ridicat de oameni cu
dragoste pentru aceste
locuri. Poate într-o zi se va
naşte un gălaţen care va
dori să redea splendoarea
de altă dată a oraşului,
reconstruindu-l după
ilustrate, dar până atunci,
se pot aduna toţi
colecţionarii de ilustrate
cu Galaţiul vechi şi se
poate edita un voluminos
album cu parfumul târgului
de altădată, pentru a cinsti
memoria celor care au
iubit Galaţiul...

Violeta
Ionescu
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Doar Zusha

Ultima oară
când Zusha a avut
ocazia să mănânce pe
săturate a fost la
nunta Medeei Marcovici cu Shimon Salamovici - ea, fiica unui
umil negustor de peşte din Galaţi, el, fiul unui mare comerciant
de textile din Bucureşti - unde bucătarii s-au întrecut pe ei
înşişi în tot felul de bunătăţi şi delicatese. Asta dacă Zusha ar
fi fost un om care să se bucure de ceea ce-i oferă realitatea
imediată. Numai că Zusha nu se mulţumea, ca toţi ceilalţi, cu
realitatea imediată. Iar la nunta Medeei, a rămas,
din păcate, flămând...
Zusha era unul dintre acei asceţi rătăcitori care cutreierau
oraşele în căutarea unui rabi care să-l iniţieze în tainele
universului. Se mulţumea să doarmă prin sălile de studiu şi să
mănânce resturi de pâine prin pieţe, cu excepţia Şabatului sau
a ocaziilor deosebite - sărbători religioase, logodne, circumcizii
şi mai ales nunţi - când era primit la mese şi se hrănea şi el, ca
tot omul, cu ridichi şi untură de gâscă. Nunţile îi plăceau în
mod deosebit, fiindcă acolo, mai mult ca oriunde, se afla în
vecinătatea misterului, a tainei pe care o presupune cununia,
unirea pe viaţă, adică în veci de veci, a două suflete care s-au
întâlnit aici, în această efemeră existenţă pământească. Cum
s-ar zice, Zusha era mereu nu în căutarea hranei trupeşti, cât în
căutarea misterului care hrăneşte şi întreţine viaţa veşnică.
Pentru toate însuşirile lui, se poate spune că Zusha avea
în el o scânteie de lamed-vav ţadikim, adică ar fi putut fi unul
din cei treizeci şi şase de sfinţi care, potrivit ritului mozaic,
trudesc în taină în această lume, de la începuturile ei şi până la
sfârşit, pentru ca greşelile oamenilor să nu o distrugă şi puterea
misterului ei să rămână eternă.
Din fragedă pruncie, el a ştiut că realitatea înconjurătoare
are mai multe realităţi, înţelese
de unii drept ficţiuni, dar la fel
de reale precum ceea ce se
vede, şi la care accesul său se
poate face cât se poate de
firesc. Constata, la început cu
mirare, că este în stare să
pătrundă în orice încăpere fără
să fie văzut, ba până şi în cufere
sau sertare încuiate, că poate
citi orice carte, filă cu filă, fără

s-o deschidă, că poate călători fără vamă şi bagaje peste mări
şi continente îndepărtate, că se poate îndestula fără să
mănânce, că poate dormi şi visa fără să închidă ochii, că poate
vedea trecutul şi viitorul ca printr-un şir nesfârşit de oglinzi...
Lui Zusha, toate aceste însuşiri i se păreau fireşti. Îşi spunea
că Dumnezeu se învrednicise de el şi-i trimisese leacul înaintea
bolii. Dacă ar fi realizat că este un veritabil lamed-vav ţadikim,
mai bine-zis că s-ar număra şi el printre cei treizeci şi şase de
sfinţi neştiuţi ai lumii care prin rugăciunile lor ţin universul
întreg, s-ar fi cutremurat. Nu e uşor să fii un om, un simplu om,
şi să deţii bobul de muştar cu care să clinteşti munţii din loc
sau cu care se pot sparge unele oglinzi deformate, pentru a
reaşeza ordinea primordială a lucrurilor. Asta este o putere de
care el, Zusha, nu se credea vrednic.
Nunta de care vorbim avea loc în Bucureştii anului 1940,
când nori negri se abăteau din toate părţile asupra omenirii.
Dar de la începutul veacurilor, nu se schimbase nimic. Iar Zusha
s-a îmbrăcat ca de sâmbătă şi s-a pus să observe atent tot ce se
întâmpla în jurul lui, pentru ca taina tainelor să se petreacă la
fel ca la începuturile ei, fără nicio abatere. De aceea la această
nuntă, când multă lume se înghesuia în jurul hupei - acel
baldachin înflorit sau „poartă a cerului” sub care stau mirii în
timpul cununiei, el nu a trebuit să se suie într-un copac, pentru
a vedea tot. A stat pe loc, şi a văzut...
Aşa se face că, încă din timpul ceremoniei bedeken, când
mirele se afla în casă şi aşeza vălul pe capul miresei, Zusha a
putut să vadă ceea ce Medeea însăşi vedea în acel moment
sfânt: sufletul ei intra în comuniune directă cu sufletul mamei
sale, care murise mai demult, al bunicii şi ale străbunicelor ei în
linie directă până la Sara, mireasa lui Abraham. Ba mai mult, şi
cu sufletele copiilor, ale nepoţilor şi strănepoţilor ei până la
sfârşitul veacurilor! Realizarea unui asemenea lanţ al veşniciei,
în care Medeea era doar o verigă şi Zusha martorul ei neştiut,
fusese clipa pe care Zusha o
aştepta cu atâta înfrigurare.
Nu, Zusha nu era un
sfânt. Visa doar să devină
vecin cu sfinţenia. Şi pentru
aceasta trebuia să se asigure
că fiecare nuntă se desfăşoară
întocmai conform ritualului
prescris. El nu trebuia decât
(urmarea la p.17)
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Colivia

Grădinarul
poetului român Grigore Vieru
dacă aş fi grădinar
mi-aş sădi cuvintele în gânduri,
din ele ar exploda
poezia cu tulpini groase şi vrejuri
atârnate cu toate înţelesurile lor
de oameni,
doi câte doi,
forţându-i să nu uite niciodată
ce iubeşte,
ce gândeşte,
ce atinge celălalt.
dacă aş fi grădinar
mi-aş sădi cuvintele în pământ
iar din ele ar încolţi cândva
limba română.
Destinaţie
după ce se opresc din rostogolirea
lor incandescentă
poeziile se duc să moară
în buzunarul îngerilor.
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scrijelesc pe hârtia amorţită precum reflexia copilul autist pe faţa
inexpresivă
a oglinzii,
caut adevărul, esenţa cuvintelor,
aş vrea să înţeleg totul invers,
să pot citi ce stă scris pe căptuşeala măştii de cerneală
a scrisului,
pe eticheta poeziei.
peste zăbrelele vieţii mele
stă aruncat permanent un văl de ignoranţă,
rămân o pasăre adormită,
ce nu poate cânta atâta vreme cât
simţurile
îi spun că e noapte?
Altarul
Această femeie este mai singură
decât un altar păgân,
părăsit de sacerdoţii vechilor iubiri,
marmură necălcată de pasul războinicului,
sân uitat de ofranda
căuşului palmei,
această femeie este în ea însăşi o credinţă pierdută,
zeiţă ce mănâncă mărul
cu tot cu seminţe
pentru ca în egoismul ei divin,
toate merele viitoare
să crească în ea.

Oraşul
oraşul meu este un depresiv,
suferă adesea zgomotoase eşecuri senzoriale,
îşi trăieşte iubirile
în violet şi are primăvara cămaşa prăfuită şi antebraţele tatuate cu tei.
iar ea a a spus alb
oraşul are îngeri
ascunşi atent în zâmbetul indiferent
de la fereastra ta admir
al artezienelor,
cum sărutul zăpezii
în liniştea după-amiezei de cafenea
cuminţeşte buzele crăpate de singurătate
şi demoni ce te hărţuiesc zilnic
ale mestecenilor;
din pupila cotidienei intersectări
copiii, minuscule biserici aburinde
cu femeia superbă pe care crezi
ciobesc cu vocile frunze veştede de pe epoleţii străzii,
că nu o vei mai vedea niciodată.
cobor în faţa blocului
tablou
am impresia că mă priveşti
ca pe un tablou complicat,
avangardist,
la un vernisaj plictisitor;
soarele mimează existenţe de gaură neagră,
ce simulant.
oare în lumina asta underground, ochiul tău
îmi poate distinge toate nuanţele?
traducătorul
dacă am surprinde în pupila chimică
a fotografiei
una din îmbrăţişările noastre argintii,
exoterme,
am constata că semănăm cu un bob de grâu
crescut din afară spre înăuntru
între noi au loc puţine vorbe şi multe atingeri,
atâtea atingeri se pierd în traducere.

să mă întind pe aburul urmei
lăsată de calul
prăbuşit în zăpadă.
mahmur
ochiul se împiedică de leşul dimineţii,
caut cu atingeri nesigure
muzica,
nu îmi amintesc dacă aseară te-am avut
exact de câte ori îmi propusesem,
capul îmi atârnă, contragreutate pe cumpăna braţului,
de cealaltă parte eşti tu,
fântâna exceselor mele;
îmi întinzi o coală albă,
uite, să te trezească,
poezie instant,
just add words.
iar ea a spus galben
am cunoscut femeia frig,
era supărată,
ploaia îi strica felul în care părul îi încrustează umerii
aburinzi,
probabil va răci
iar mâine vocea ei va deveni indiferentă;
nu m-am îndrăgostit pentru că de la atâta frig
sufletul meu nu şi-a putut schimba
starea de agregare.
MMX
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din locul în care nu cântă nimeni
de aici
îţi văd casa.
din ea se ridică alte cuvinte cu
miros proaspăt / mai înţepător decât mirosul cearşafurilor
apretate
aşteptându-l pe holden (salinger. in memoriam)
şi un scaun ar geme
de singurătate
în garsoniera lui în stil praghez.
nu-şi depozitează decât
în şoaptă
câte o prietenă mică şi mută
sub covorul persan.
şi o linişte mă trimite
acasă.
şi mâinile lui au
simţul umorului, aceleaşi două mâini
nu pot să construiască
nici
nici
nici
nici măcar un ţel/ un apartament decomandat/ un ceva.
un stick ondulat.
şi lângă fereastră e
chioşcul de ziare, când mă face să râd la
chioşc se vând blocuri întregi/ duzine de case.
şi pe strada lui taţii îşi
învaţă băieţii mersul pe bicicletă, nu/ nu.
nu sunt nici prea normali şi nici prea fericiţi, nu fac decât să-i
trimită lui încă două roţi.
şi deasupra vecinul sparge cărămizi după
cărămizi, deasupra vecina împleteşte.
deasupra puştoaica de-a patra are un cuib sub sânii mici.
şi cine poate crede că eu sunt îmbrăcată peste
blugi cu o rochie de mireasă, dansez până
mă apucă iar privitul.
şi la televizor e tarkovski. pe o plajă maşini vechi şi
murdare descarcă mere pentru nu ştiu ce cai.
şi mi-am luat azi un ceas care
plânge. seamănă cu phoebe.
şi stau trează şi holden caulfield sparge
uşi după uşi. azi mă tund. îmi iau oglindă mare şi
mă tund.
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de aici
îţi urmăresc casa şi trupul atingând
pulsurile camerei mici
carina e obsedată de aceste linii ale
tale
le numără le-ndoaie le face să transpire
carina s-a înghesuit în culcuşul tău cu
naturaleţea cu care creşte-n grădină
vişinul nostru
carina repară poarta
în fiecare zi
de frică să nu-ţi prinzi degetele în ea sau
să nu fugi sau doar îngrădeşte politicos aerul menit să
vă hrănească pe
amândoi
de aici
îţi vreau casa.
şi împletesc părul în cozi lungi pe care
le cobor ca pe nişte frânghii până la
prima ta treaptă
dar carina-ţi umple sufletul şi plămânii şi camera
ea încape între patru pereţi mai bine decât
orice
carina pune cârpe sub uşi. să nu pierdeţi nimic, carina-ţi
sechestrează
inima din care va-nfruptaţi amândoi în
zile de sărbătoare
în jurul meu se vorbeşte-n
dialecte necunoscute m-am gândit să-mi tai limba acum că
mă aflu în locul în care nu cântă
nimeni
carina te-nvaţă să valsezi iar eu
iar eu
de aici
tac mult şi stau deasupra voastră sunt un dumnezeu cu unghii
false pe care
nu-l mai pomeneşte nici un poem

poezie albanezã
călăuza

KOZETA ZYLO
iată cum te iau de
mână şi te plimb pe faleză, tu nu crezi decât
în naturaleţea unor picioare lungi.

Poetă şi ziaristă, născută la Tepelena (Albania). A studiat
Limba şi Literatura albaneză la Universitatea din Elbasan.
Studii postuniversitare la Universitatea din Tirana. Din 1997
trăieşte la New York. A publicat volumele: Monumentul
Lacrimii (2005) şi Primăvara fără Mimoze (2006).

/dimineaţa îmi bat joc de linişte, o măsor cu
ruleta de buzunar, aş zice că e o linişte prost crescută./
iată cum mergem la un film. bobina mă derulează şi
pe mine şi degetele tale care caută şi degetele mele care
caută. filmul e cu un dumnezeu excentric.
iată cum îţi lipesc scotch peste gură. tu poate crezi că
e un joc într-o limbă veche cu ceva coliere cu ceva scoici cu
sirene. cu marinari care îşi
lipesc degetele de
talia dezvelită.
iată cum îţi spun să nu fii prost, telefonez acasă şi aflu că
filmele titrate s-au pierdut şi că
soră-mea bea de stinge
iată cum facem shopping. te trag de şireturi prin oraş şi
te enervez şi mă bucur zile întregi, /băiete, băiete./
de parcă am rămâne singuri pe planetă
îngroapă-te fătucă în cenuşă
mi-am lăsat tinereţea la intrare
şi am găsit-o din cap până-n picioare transpirată
tot acolo
am zărit în târgul de vechituri
un ceas care merge invers discuri de vinil
şi o colecţie de timbre pentru toate scrisorile netrimise

m-am văzut plină de cenuşă
încă nu mi-am găsit mâinile iar
toţi arheologii îmi caută căldura şi respiraţia

cândva oameni cu guri străine
vor arunca între sânii mei monede
să le aduc noroc

Andreea Teliban

se pare că pentru mâinile mele e loc în
istoria acestui oraş inexistent
şi nu-mi lipsesc decât încă două pentru

cuprind secole în cearcăne
sunt fatuca holbată
ce nu se scutură de păcate

Nu ştiu dacă m-ai uitat
Lac frumos al Tiranei
Nu ştiu foşnetul mătăsii tale
Şi fluieratul iubitului meu
De plăcerea sărutului
Când ne jucam de-a v-aţi ascunselea
Şi frunzele albe
Ale florilor noi căutam nororcul
Mă iubeşti sau nu mă iubeşti
Sub dulceaţa ciripiturilor
Mergeam amândoi îmbrăţişaţi
În jurul tulpinilor de pini
Acolo unde florile făceau nectar
Eu nu am uitat lacul meu
Din nou vreau să vin după atâţia ani
Deşi poţi fi supărat
De nevenirea mea acolo
Dar mi-e teamă să nu fie uscaţi pinii
Şi lacului i se pierde patul
Oh, numai vreau să cred nicicând
Această nebunie
Aşteptă-mă lac frumos
Aşteaptă-mă ca odinioară
Voi veni zburând cu mierlele

CA O CĂPRIOARĂ

nu m-am mai gândit până acum la
nemurire decât ca la o portocală stoarsă
a cărei suc îl beau copiii

un mozaic de unghii mici
care să paveze străzi înguste sângele nostru
ar învălui şi carboniza un milion de locuitori

MIERLE VOR VENI

Ce mult tac în telefon
Ca o căprioară sub un pom
Ce mult mi-e teamă să spun totul
Ce mult vreau să-ţi spun că te iubesc
Mai uşor mi-e să-ţi scriu
Dar şi acolo nimic nu se înţelege
Fiindcă iubirea-mi nu ajunge în cuvinte
Când cu patos mă cuprinde
Iubite, când vei veni
Mireasmă de iasomie şi foc
Pe buzele mele vei găsi
Şi sânul stâng dezvelit
Dar să ne rugăm Celui de Sus
Pentru iubirea noastră infinită
Şi dulcele nostru sărut
Să fie stropit de lumea stelară
Când luna lunecare vie
Trece în extaz de gelozie
Traducere: Baki Ymeri
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Valentin Bodea

Galaţii de altădată

Palatul Poştelor (II)
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Exista de ceva timp un credit
de 80.000 lei pentru construirea
unui local telegrafo-poştal în Galaţi,
dar nu exista şi terenul aferent1, care
va fi achiziţionat în anul 1894 de la
Leibiş Goldberg, proprietar şi
comerciant domiciliat în Galatz,
strada Municipală, de către
Ministerul de Interne, cu suma de
25.000 lei. Costache G. Plesnilă,
avocatul statului pe lângă Curtea
de Apel din Galatz şi a Tribunalului
de Covurlui, a fost delegat prin
ordinul Ministerului de Interne
numărul 32.605 din 2 august 1894,
să încheie această tranzacţie la 15 septembrie 1894. Imobilul
achiziţionat se afla pe strada Municipală, numărul 5, quartalul
II, având drept vecini în partea de nord strada Municipală, în
sud succesorii defunctei Elena Buşilă, în est Leibiş Goldberg,
iar la vest succesorii defunctului Gheorghe Pavel. Contractul
de vânzare a fost autentificat de Tribunalul Covurlui, secţia I,
numărul 1554 din 16 septembrie 18942.
În anul 1906, directorul general, Gr. Cerkez, prin adresa
din 20 iulie acelaşi an face cunoscut Primăriei Comunei Galaţi,
că Direcţia Generală a Telegrafelor, Poştelor şi Telefoanelor pe
care o conduce este autorizată conform legii de la 1 martie
1906, de a construi localuri proprii pentru serviciile sale în
diferite localităţi din ţară, astfel roagă Primăria să elebereze
autorizaţia pentru construcţia localului din comuna Galaţi şi
scutirea acesteia de taxele lucrărilor de construcţie3. Primarul
Comunei Galaţi, Emil Vulpe îi răspunde că în urma şedinţei
Consiliului Comunal din 21 septembrie 1906, s-a decis ca
Direcţia generală a poştelor să trimită în copie contractul de
dare în întreprindere a construcţiei palatului şi apoi se vor lua
măsuri4. La 25 iulie 1906 are loc alinierea construcţiei, se lasă de
la bordura trotuarului 2,25 metri ca limită a terenului5.
La 27 iulie/9 august 1906 la Bucureşti se încheia contractul
cu numărul 35277 în baza legii promulgată cu Înaltul Decret
Regal sub numărul 952 de la 1 martie 1906 şi în baza autorizaţiei
dată de Consiliul de Miniştri sub numărul 1429 de la 19 iulie
1906, între Direcţia Generală a Poştelor Telegrafelor şi
Telefoanelor, Bucureşti reprezentată de directorul general,
Gr. Cerkez şi inginerul-arhitect, Virgiliu Em. Hălăceanu, domiciliat
în Iaşi, strada Alexandri, numărul 3, câştigător al licitaţiei din
data de 5 iulie 1906 pentru clădirea localului propriu pentru
instalarea serviciului de poştă, telegraf şi telefon, din oraşul
Galaţi şi a locuinţei dirigintelui. Contractul conţine şapte
articole, astfel în primul articol Virgiliu Em. Hălăceanu se
îndatora să construiască pe locul Direcţiei Generale a Poştelor
din oraşul Galaţi, localul propriu pentru instalarea serviciilor
de poştă, telegraf şi telefon şi a locuinţei dirigintelui, în
conformitate cu planurile, devizul, condiţiile generale pentru
întreprinderi de lucrări publice, sancţionate cu decretul numărul
3740 din 26 noiembrie 1892, caietul de sarcini al Ministerului de
Culte şi Instrucţiuni publice, autorizat prin legea promulgată
cu înaltul decret Regal numărul 1374 din 18 aprilie 1886. În
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articolul doi se stabilea preţul
lucrării 147.277 lei şi 20 bani,
adică cu un scăzământ de lei
11,16% sub preţurile unitare din
devizul de 165.778 lei. Articolul
trei stabilea că lucrarea va fi
terminată la 1 iulie 1907, iar la 15
octombrie 1906 construcţia va
fi ridicată la roşu şi acoperită.
La articolele patru şi cinci
antreprenorul inginer arhitect
Virgiliu Em. Hălăceanu depune
o garanţie de 9.000 lei în efecte
consemnate la Casa de Depuneri
sub recipisa numărul 29527/1906
şi se obligă să achite toate taxele de timbru şi înregistrare, dar
şi alte dări sau taxe către stat, Judeţ sau Comună, provenind
din această întreprindere, asigurarea lucrărilor până la predarea
şi primirea provizorie a clădirii de către Direcţia Generală a
Poştelor. Articolul al şaselea prevede că Direcţia Generală a
Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor, prin serviciul de studii şi
construcţii noi de localuri (Şef serviciu era A. Clavel), poate
face modificări înainte şi în timpul derulării construcţiei
Palatului Poştelor6.
La 29 iulie 1906 inginerul Constantin C. Costandachi,
reprezentant al inginerului Virgiliu Em. Hălăceanu, anunţa
Primăria Comunei Galaţi de începerea în curând a săpăturilor la
subsol şi fundaţie. Astfel cerea ca pământul rezultat
(aproximativ 1000-1500 mł) să fie preluat de către Primăria
Comunei Galaţi pentru diverse lucrări. Tot la această dată
inginerul Constantin C. Costandachi cere Primăriei Comunei
Galaţi autorizaţie pentru a depune pe marginea trotuarului de
pe strada Municipalităţii, pe întinderea locului de construcţie,
materialul necesar. Primăria răspunde la 31 iulie 1906 că pământul
va fi transportat în strada Heliade Rădulescu (locul succesorilor
def. I. Vârgolici)7.
La 16 octombrie 1906 primarul Comunei Galaţi, Emil Vulpe,
anunţa că în şedinţa extraordinară Consiliul Comunal a respins
cererea de scutire de taxe elaborată prin adresa numărul 34260
din 1906, având în vedere articolul cinci din Contract8. Primăria
Comunei Galaţi, Compania apelor din Galatz şi vecinii se plâng
de depozitarea materialelor necesare construcţiei Palatului pe
toată strada Municipală, de ruperea conductei principale de
apă sub greutatea materialului depus peste ea, deteriorarea
trotuarului, a pavajelor, întreruperea circulaţiei etc.9. Prin adresa
numărul 1256 din 10 mai 1907, Oficiul Telegrafic Telefonic Poştal
Galaţi Central comunică Primăriei Comunei Galaţi achitarea
sumei de 590 lei reprezentând taxa de clădire a noului local
Telegrafo-Poştal10. La 9 martie 1909 Direcţia Generală a Poştelor,
Telegrafelor şi Telefoanelor, Divizia Technică, Serviciul A,
Bucureşti, cu adresa numărul 3536 anunţa Primăria Comunei
Galaţi, de mutarea oficiului Central în noul local şi de instalarea
cablului telefonic la o adâncime de 80 de centrimetri11.
Într-un dosar de arhivă din anul 1908, apare Direcţia
Telegrafo-Poştal din Galaţi, strada General I. Lahovari12, la
numărul vechi fără număr şi numărul nou 6, iar ca vecini pe
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fraţii Pavel la numărul vechi şi nou 4 şi L. Goldberg număr
vechi ºi nou13. Planul oraşului Galaţi executat de George
Atanasiu în anul 1908, înfăţişează Poşta pe strada
Municipalităţii. Un proces-verbal de constatare şi verificare
din 1 aprilie 1943, privind inventarierea bunurilor imobiliare
aparţinând Direcţiei Generale P.T.T. Galaţi, conform dispoziţiilor
articolului 12 din Decretul Lege numărul 1198 publicat în
Monitorul Oficial, numărul 102 din 3 mai 1941, transmis cu al
subsecretariatului de Stat al Românizării, colonizării şi
Inventarului, numărul 6158 şi 6159 din 30 mai 1941 comunicat
de Direcţiunea Generală P.T.T. cu Ord. numărul 83707 din 30
aprilie 1943, imobilul folosit de Oficiul P.T.T. reşedinţa Galaţi se
găseşte pe strada Lahovari, numărul 4, având ca vecini la nord
strada Lahovari, la sud succesorii defunctei Elena Buşilă, la
est proprietatea S.A.R. de telefoane şi la vest proprietatea
C.N.R.. Suprafaţa clădirii este de 2100 m2˛ şi se desfăşoară pe
subsol, parter şi etaj. Suprafaţa totală a terenului clădit şi liber
este de 1132 m2˛, iar suprafaţa terenului liber (neclădit) este de
331 m2˛. Construcţia este din beton şi zid de cărămidă. Valoarea
imobilului este evaluat la 86. 000.000 lei, iar terenul la 3.500.000
lei14. Subsolul cuprinde serviciile de poştă, arhiva bucătăria
cantinei P.T.T. şi atelierul de tâmplărie; parterul cuprinde
serviciile de poştă, serviciile de Cecuri şi Economii, Serviciul
Societăţii Române de Radiodifuziune, cabinetul şi locuinţa
Dirigintelui, garaj şi magazia de materiale P.T.T., iar etajul
cuprinde Serviciul de telegraf, Serviciul Telefonic Judeţean,
Serviciul Cenzurii P.T.T., camera de oaspeţi, toate serviciile
administraţiei şi Control, cantina funcţionarilor P.T.T.15. Astăzi
se regăseşte pe lista monumentelor din anul 2004, din judeţul
Galaţi la poziţia 155, cod GL-II-m-B-03054, sub numele de Palatul
Poştei, strada Lahovary Iacob, general 6, anii construcţiei fiind
1906-190816. (sfârşit)
Note:
1

Ibidem, p. 275.
Cf. Contractului de vânzare pus la dispoziţie prin amabilitatea
Domnului Rău V., Şef serviciu Administrativ la Direcţia Regională de
Poştă Galaţi.
3
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria
oraşului Galaţi, dosar 81/1906, f. 1.
4
Ibidem, f. 1 verso.
5
Ibidem, f. 21. Procesul-verbal, din 25 iulie 1906 este semnat
de Dirigintele oficiului Tănăsescu, arhitect A. Clavel şi antreprenor
inginer Hălăcenu.
6
Ibidem, f. 6-7. 7 Ibidem, f. 2-3. 8 Ibidem, f. 5 verso.
9
Ibidem, f. 11 şi urm.10 Ibidem, f. 23.11 Ibidem, f. 38.
12
Iacob Lahovari (Lahovary), n. 16 ianuarie 1846, Bucureşti;
m. 7 februarie 1907, Paris. Ministrul Apărării Naţionale în perioada
21 februarie 1891- 21 februarie 1894 şi 11 aprilie 1899-13 februarie
1901, Şeful Marelui Stat Major al Armatei Române 1 octombrie18941 octombrie 1895.
13
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria
oraşului Galaţi, dosar 127/1908, f. 19.
14
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria
oraşului Galaţi, dosar 156/1943, f. 1-2. Comisia era alcătuită din
Dirigintele Oficiului P.T.T. Reşedinţa Galaţi, Ilea Ion preşedinte şi
Gherghiceanu Aurel subdiriginte, Ionescu Vasile 7 membri şi Paparniţă
Ion oficiant pr. Cl. 3 secretar.
15
Ibidem, f. 4.
16
Lista monumentelor istorice 2004. Judeţul Galaţi, sub egida
Ministerul Culturii şi Cultelor. Institutul Naţional al Monumentelor
Istorice, p. 14.
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În seara de 27 septembrie 2010, în cadrul şedinţei de cenaclu
a Cubului Critic Oblio, Andra Pelineagră şi Florin Buzdugan (în
ordinea lecturării) au citit din propriile texte poetice.
Cubul Critic a ascultat-o pe Andra recitându-şi poemele,
după care domnul profesor Contantin Dimofte a pus întrebarea
(retorică) La ce ne ajută poezia? Şi tot dânsul replică: Poezia e
un joc de imagini. Urmărim ceva? Orice poezie trebuie să aibă
un scop mai înalt decât cel de a da bine pe hârtie. Iar după ce a
citit textele Andrei s-a întrebat şi ne-a întrebat totodată: La ce
ne foloseşte poezia, dacă nu la a ne zgudui sufletul din temelii?
(...) Domnul Constantin Dimofte a conchis spunând:
Gândiţi-vă mereu la semnificaţii, clipa trebuie să fie puternică
şi luminoasă! În continuare, domnul Valeriu Valegvi a considerat
că Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism, unde este Andra
studentă, îşi pune amprenta pe ceea ce scrie:... este o poezie de
tip jurnalistic, într-un registru semi-oficial şi obiectiv. Când a
venit rândul lui a.g.secară, dânsul a spus următoarele: Dacă ar
exista în Adevărul de Seară o rubrică de poezie, Andra s-ar
putea abona să scrie în rubrica respectivă. N-am găsit niciun
poem cap-coadă - faţă de textele anterioare. Continui în nota ta
de „disperare”. Acesta i-a sugerat Andrei să se detaşeze, să se
privească din afară când scrie... Andrei Velea a considerat că
textele sunt puţin diluate. Acesta observă sforţarea Andrei de a
concentra pe ici pe colo textele, încercarea ei de a se revolta,
însă, crede el, este o revoltă pierdută, fără sfârşit. Poezia Nimic
nou sub soare este o idee tipică, pentru că mai toţi scriem poezii
dimineaţa. Nu eşti foarte convingătoare; eşti indecisă, prinsă
între două stări. Ai încercat să faci un paradox, dar, de fapt, ai
ajuns la un lucru comun. Trebuie să revii mereu cu o viziune
diferită asupra poeziei. Fă-ţi o viziune proprie şi... personală au fost părerile critice şi sfaturile spuse de Andrei. Domnul
profesor Nicolae Colceriu a venit cu o propunere: „în cadrul
unui cenaclu, trebuie să existe pregătirea copiilor ce citesc, din
punct de vedere teoretic cu ceea ce se numeşte Teoria Artei,
cum ar fi dubla intenţie a limbajului. Să explicăm nişte termeni
care par foarte uzuali, dar care să însemne cu totul şi cu totul
altceva. Acesta spune că ceea ce are în faţa ochilor sunt texte,
câtă poezie conţin ele - rămâne de văzut. Dânsul crede că
promisiuni sunt, dând exemple de versuri precum: ne-am dat
întâlnire la capătul speranţei (Cod); destinul ne e tipărit/ în căni
pline/ de cerneală roşie… (Care cum poate). Aceste versuri
trebuie integrate într-un text poetic propriu zis. De aceea trebuie
şi îndrumări. Nu trebuie să repetăm ce spun alţii. Trebuie să
facem ceea ce au făcut alţii, iar când vedem cât de greu e, trebuie
să facem altfel decât ei. Sunt texte aşezate sub formă de
versificaţie, dar sunt şi versuri cu adevărat preţioase. Acestea au
fost vorbele dl. prof. Nicolae Colceriu. Claudia Samoilă crede
că textele au aceleaşi idei, asta dându-le această asemănare ideatică
izbitoare. Florin Chitic nu este de-acord cu Claudia, şi spune că
lui i-au plăcut primele 3 poezii, restul părându-i-se triste. Pe de
altă parte, Omul vineri sau Octavian Miclescu nu vrea să spună
nimic deoarece cele mai bune idei s-au spus până acum şi
într-adevăr este mai uşor să spui cât nu este, decât cât este. Are
la ultima poezie un vers destul de puternic: „cum să susţii/ că
ştii să înoţi” În rest, imagini uşor violente, cu tentă trist-suicidală.
În ceea ce priveşte textele lui Florin Buzdugan, C-tin Dimofte a
avut unele rezerve, Octavian Miclescu a continuat seria opiniilor
critice şi a spus că primele două texte sunt cât de cât bine scrise,
însă al treilea text i se pare uşor pueril. Aceeaşi părere o are şi

(urmarea pe coperta 3)
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MAICA AMALIA
16

„Dragostea e o boală necruţătoare,” obişnuia să spună
Amalia Stoianov în pauzele ei de prostituată, adică între două
comenzi de servicii sexuale, activitate nerecunoscută de guvern
şi ca atare neimpozabilă, dar practicată la nivel maxim aproape
în toate straturile societăţii. Fireşte că, având în vedere acest
statut al ei, cei mai mulţi zâmbeau maliţios ori de câte ori venea
vorba despre asemenea opinii şi decideau, fără motive temeinice,
că de la persoane din această categorie nu aveai la ce să te
aştepţi. În special se pronunţau într-un mod formal cei cu familii
onorabile, mai precis, cu fete de măritat, uitând sau ignorând
perioadele din propria lor existenţă când ar fi dat oricât pentru a
fi iniţiaţi într-o chestiune la care, după spusele lui Ion Creangă,
tot prostul se pricepe. Aşa o fi, însă doamna Amalia şi fetele ei
erau neîntrecute. Alţii, cu băieţi la studii în străinătate, datorită
preţurilor prohibitive, admiteau cu jumătate de glas că ideile
madamei conţineau, pe lângă altele, şi un sâmbure de adevăr.
Era, într-un fel, o boală de care nu scăpa nimeni. În fine, doctorul
Ion Puşcariu, igienist reputat în serviciul Direcţiei de Sănătate
Publică se mărginea să avertizeze populaţia de ambele sexe
aupra cerinţei imperative de a se conforma regulilor, cele ţinând
de curăţenie fiind prioritare, sau mai pe şleau, „Spălaţi-vă
înainte şi după, ce Dumnezeu!”
Aşa erau vremurile ... S-au dus şi nu se vor întoarce
nicicând. Totuşi, vagi amintiri disparate în legătură cu trecerea
prin lume a acestei femei au rămas pe ici, pe colo, ca nişte
tăciuni în spuza uitării. Mai cu seamă s-a vorbit despre legăturile
cu ginecologul Artur Badiu, trimis de Comisia Profilactică spre
a examina fetele şi chiar pe dumneaei, cu scopul vădit de a le
proteja, pe cât era posibil, de tarele lumii civilizate. Mai fuseseră
înainte şi alţii cu dispoziţii stricte de la forurile superioare, însă
de fiecare dată finalul a fost bahic şi dionisiac în toată regula,
nimeni nu a rămas nemulţumit. Cu Artur Badiu lucrurile s-au
schimbat radical. Fetelor li s-a părut cam tânăr şi neexperimentat,
nu ştia nici de unele. Părea abstinent, nu fuma, nu bea cafea şi
nici alcool, restul depăşind capacitatea de intuiţie a
doamnei Amalia.
„N-am văzut altul mai sperios ca el, la vârsta lui,” s-a
pronunţat dumneaei la sfârşitul primei zile de consultaţii când
unora dintre fete le-a interzis cu desăvârşire orice activitate
profesională până la vindecarea completă a micozelor,
dermatozelor, pustulozelor, genodermatozelor şi a altor afecţiuni
ale tegumentelor şi mucoaselor genitale care preced sau
determină patologii mai serioase şi, evident, mai grave.
„Nu s-ar putea să rămână doar cu tratamentul?” a încercat
să intervină doamna Amalia sub motiv că severitatea măsurilor
o duceau treptat şi fără discuţie către faliment. „Nu!” a fost
răspunsul lui categoric în ciuda atitudinii ispititoare a patroanei.
Când i-a venit rândul, doctorul i-a cerut cu aceeaşi asprime să
se dezbrace la costumul Evei şi să urce pe masa de consultaţie.
A examinat-o atent, i-a atins acele părţi ce se cereau cercetate
cu minuţie şi, înainte de a rosti un diagnostic, a murmurat ca
pentru sine: „Femeia asta şi-a îngrijit corpul aşa cum ar trebui să
o facă toate semenele ei.” Apoi a felicitat-o pentru forma fizică
şi pentru starea impecabilă a tegumentelor şi membranelor.
După ce doctorul şi-a strâns trusa, s-a spălat îndelung,
şi-a scos halatul şi, în sfârşit, a plecat, doamna Amalia Stoianov,
matroana acelui aşezământ neacceptat de guvern, dar agreat de
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o comunitate care amâna recunoaşterea propriei ipocrizii, a
admis că, după o asemenea efuziune, s-ar fi aşteptat să fie
luată pe sus, dusă în dormitor şi violată.
„Madam,” încerca să o tempereze comisarul de poliţie
Grigore Vârnav, om însurat, cu patru copii la şcoală, amorezat
până peste cap de Celestina, pupila Amaliei, ”indivizi de genul
doctorului Badiu nu pot fi decât suspecţi. Pe de altă parte, nu
prezintă caracteristicile consacrate ale unui veritabil violator.
Nu vedeţi: permanent în contact cu Originea lumii şi cu
tentaţiile irezistibile, iar când i se oferă posibilitatea unui moment
al adevărului clachează. Deşi aparent Amalia Stoianov asculta
trăncăneala comisarului, gândul ei înaripat zbura spre alte zări,
departe de umorile poliţaiului. „Aveţi idee cine-i tipul ăsta?!
plusa el ca să se vadă că înţelegea cât de cât circumstanţele în
care înota cucoana Amalia. Şi asta cu atât mai mult cu cât i se
părea că uimind-o oarecum, calea sa către graţiile Celestinei
s-ar netezi substanţial.
„Acest Artur Badiu, am informaţii sigure, a venit pe lume
în casa unui ţăran care era soţul mamei sale.” „Poftim?” se mira
doamna Amalia. „Întocmai, doamnă. Era soţul maică-si, dar nu
se ştia precis dacă era şi tatăl nou-născutului. Ia vedeţi
dumneavoastră, de pildă, câţi fii de ţărani din generaţia lui au
fost botezaţi cu astfel de nume: Artur,” şi faţa comisarului se
lăţea ca într-o stare de graţie pentru că tocmai intra Celestina
cu tava şi ceştile de cafea. Doamna Amalia, la curent cu repulsia
fetei faţă de amorezul destul de trecut, i-a mulţumit
spunându-i că de restul se va ocupa ea. Aşadar i-a servit
comisarului coniac într-un pahar de cristal şi s-a apucat a răsfoi
catalogul casei de mode la care îşi lucra îmbrăcămintea ea şi
toate fetele ei.
„Se vorbea cu destul temei,” insista comisarul,
„că adevăratul tată era unul Teodor Valsamos, moşier, având
complicate probleme familiale. Milica, mama doctorului, în
tinereţea ei, ca să câştige un ban în vremurile alea de după
război, s-a dus la conac şi au făcut-o un fel de menajeră întrucât
era pricepută, vrednică şi curată. Mai erau şi altele cu asemenea
însuşiri, însă Milica le depăşea prin ceva, înţelegeţi
dumneavoastră ce vreau spun, adică ... părea mai arătoasă. Fix
la nouă luni de la angajarea ei în serviciul boierului s-a născut
viitorul nostru doctor ginecolog, unicul fiu al ţăranului Badiu
care, deşi însurat de zece ani cu Milica nu făcuse nici un copil
până atunci şi nici de atunci încolo. Sigur că lumea a clevetit,
că nu se putea altfel. Nea Badiu s-a burzuluit, dar i-a trecut
rapid când a primit plocon de la boier o căruţă brăileancă nounouţă cu doi cai murgi basarabeni şi cinci hectare de pământ
chiar în hotarul moşiei Negoiasca. Apoi, încet-încet povestea
a fost înghiţită de uitare. Teodor Valsamos a plecat la Paris
tocmai când moşia sa era transformată în iaseu, iar Badiu şi
nevastă-sa au murit căzând într-o râpă. Veneau de la prăşit,
caii s-au speriat de streche şi nu s-au mai oprit decât pe fundul
viroagei. Artur a rămas singur pe lume, noroc de învăţătorul
Văduvoiu care l-a dat la o casă de copii mai acătării. Aşa a
ajuns el să facă liceul şi facultatea pe cheltuiala statului. Până
aici nimic deosebit. După ce a ajuns medic încep tărăşeniile...
„Unde vreţi să ajungeţi, domnule comisar?” se impacienta
doamna Adina, revoltată de atitudinea pizmaşă a ocazionalului
său companion. „Şi ce se înţelege, în cazul de faţă, prin
cuvântul tărăşenii?”

„Madam,” o lua el de la capăt, încercând să o tempereze
şi, dacă se putea, să-i potolească imboldurile-i ascunse, „vă
rog, încă un pic de cafea.” Amalia o chema pe Celestina, întrucât
celelalte fete aveau comenzi de onorat. În felul acesta, Grigore
Vârnav, golind ceaşcă după ceaşcă, îşi asigura prilejul de a o
pipăi cu privirea pe Celestina cea ingenuă pentru că zgârcenia
sau, poate, greutăţile unei familii cu patru copii la şcoală nu-i
îngăduiau să facă o cheltuială de o sută de euro cât era tariful
fetei pentru o singură dată. În acelaşi timp încerca zadarnic
să-i insufle Amaliei repulsia pe care, pretindea el, o încercase
aflând despre acele întâmplări dezgustătoare.
„Referinţele dobândite de-a lungul studenţiei şi
rezidenţiatului i-au asigurat un loc de asistent pe lângă un
mare profesor din capitală. La cabinetul lui veneau nevestele,
fiicele şi amantele marilor politicieni, miliardari, celebrităţi de
tot felul etc. Omul nostru ar fi trebuit să zică mersi că i-a pus
Dumnezeu mâna în cap, dar el ce credeţi că a făcut?” „Ce putea
să facă?” „Vă spun imediat. S-a apucat să seducă pacientele.”
Doamna Amalia nu s-a mai putut abţine şi a izbucnit într-un râs
clocotitor, aproape convulsiv. Grigore Vârnav se grăbea să-i
întindă un pahar cu apă şi era vizibilă străduinţa ei de a trece cu
vederea sila pe care i-o provoca. Pentru o asemenea stupiditate
grandioasă parcă merita să înduri prezenţa unuia ca Vârnav.
„Şi zi aşa: s-a apucat să le seducă ... Şi ele ce făceau?”
„Cine, doamnă?” „Alea, amantele politicienilor şi ale
miliardarilor.” „Aa, şi nevestele şi fiicele... Unul dintre ei, mai
ţâfnos, l-a dat în vileag şi profesorul a fost silit să-l pună
pe liber.”
Mai erau şi alte amănunte prin „dosarul” comisarului, însă
Amalia Stioianov, femeie matură, trecută prin multe, nu se
încredea orbeşte într-o investigaţie poliţienească fără a cântări
lucrurile cu propria minte. Aşa că la proxima întâlnire cu
ginecologul, adică la următorul control medical, l-a întrebat în
timp ce urca goală puşcă pe masa de consultaţie: „Aţi cunoscut
multe femei, domnule doctor?” „Am consultat foarte multe. Şi
multe din ele bine întreţinute şi îngrijite. Dumneavoastră, aşa
cum am remarcat şi data trecută, le întreceţi pe toate din acest
punct de vedere, ceea ce este surprinzător. Parcă n-aţi fi
practicat o meserie care ...” „Care, ce?” „Care ucide.”
La celelalte controale a venit alt doctor. Comisarul Vârnav
a informat-o pe madam Amalia că Artur Badiu a fost dat afară şi
de la Comisia Profilactică tot pe motiv de seducţie. „Pe cine,
Doamne iartă-mă, a sedus?” „Ehei, sunt lucruri grele, doamnă,
nu aşa.” Alte amănunte nu s-au mai aflat, poate şi datorită
faptului că Celestina a plecat la o importantă firmă de modeling
cu numeroase contracte în străinătate, iar interesul poliţaiului
pentru problema în discuţie a dispărut.
Despre toate acestea îşi amintea cu nostalgie maica Amalia
de la schitul Movila Banului în dimineaţa zilei când s-a anunţat
de la egumenie că va avea loc o vizită medicală de specialitate.
Un simţ necunoscut până atunci i-a spus că se vor întâlni şi
când a intrat în cabinetul de consultaţii l-a recunoscut deşi anii
lăsaseră asupra lui urme neîndoielnice. Totul s-a petrecut ca
pe vremea Comisiei Profilactice, el exprimându-şi admiraţia faţă
de forma ei fizică, în ciuda atîtor vicisitudini, ea aşteptând un
gest seducător din partea celui atât de blamat pentru
asemenea acte.

Doar Zusha
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(continuarea de la pag. 9)
să privească şi să se roage mult...
A urmărit apoi cu înfrigurare ceremonia propriu-zisă, în
care mireasa a apărut, purtându-şi părticica de veşnicie sub
vălul ei alb şi ţinând în mâini o lumânare aprinsă. Când ea s-a
alăturat mirelui sub baldachin şi a început să-l înconjoare pentru
a aduce lumină celor şapte nivele primordiale ale Creaţiei în
cadrul cărora cei doi urmau să-şi unească destinele, Zusha a
început să numere... Şapte nivele, şapte cercuri, şapte inele,
şapte binecuvântări... Toate trebuiau atinse. Toate şapte!
Foarte importantă respectarea acestei cifre! Unii n-o iau în
seamă, alţii se grăbesc să scurteze ceremonia şi o reduc la
simbol, alţii nu cred că ar avea vreo semnificaţie în lumea reală.
Dar Zusha ştia că de reuşita fiecărei nunţi depinde echilibrul
întregului univers.
Când Medeea a ajuns la a cincilea nivel, de undeva, din
cer, a sunat alarma antiaeriană. Un vaiet de groază i s-a alăturat
şi nimeni nu s-a mai gândit atunci decât la cum să ajungă mai
repede la adăpost, în timp ce rabinul încheia în grabă ceremonia,
iar mirelui i se dădu să spargă cu piciorul un pahar, după datină,
pentru a distruge lumea anterioară şi a deschide un drum alteia,
noi. Nici paharul nu s-a spart de prima dată. Ori era prea gros,
ori Shimon prea grăbit...
La scurtă vreme, o altă alarmă, tot din cer, veni ca o izbăvire
să pună capăt momentului de panică. Fusese numai o repetiţie
generală. Lumea s-a întors liniştită la petrecere, muzicanţii au
început să cânte, dansatorii să încingă podeaua, vinul să curgă
în valuri, mâncarea să se reverse pe mese şi, în învălmăşeala
generală, nimeni nu a mai sesizat că echilibrul atât de fragil al
acestei lumi fusese rupt.
Mazel tov! Lehaim idn! Hava naghila! se striga
şi se cânta...
Doar Zusha, înspăimântat, tot una cu colţul din care nu
se mai urnise, stătea tăcut şi se ruga...
(Fragment din romanul „Struma”, aflat în pregătire)
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În paginile
care urmeazã:

Vârstele incerte ale poeziei (2)
- Stela Iorga-

MMX

„Eu sînt propria mea memorie, ceea ce este în mine,
numai însumi şi deosebit de orice altceva, nu sunt nici
înfăţişările mele, nici trupurile şi nici vederile în ochi, egale,
ale lumii” (Nichita Stănescu)
Mărturisirea, dintr-un secvenţial biografic, s-ar potrivi
şi în rostirea lirică a Stelei Iorga din recentele sale volume
„A doua întoarcere din Nam” - 2009 şi „Ziaristică la
domiciliu” - 2010 (ambele apărute la Editura Centrului
Cultural Dunărea de Jos). Persoana din câteva poze „la
minut”este familiară mai ales grupului de scriitori „Noduri şi
semne”din Galaţi , unde este prezentă încă dinaintea
debutului cu „Miza pe 13"(1998): ”Rareori pot fi văzută/ şi
cu greu vorbesc/dar oamenii încă mă acuză/pentru
încurcăturile lor sentimentale”. Dihotomie contrariantă, câtă
vreme „douăzeci de ani şi mai bine/ mi s-a spus că stau rău
la impresia artistică, deşi, dincolo de relativul criticism, a
primit destule premii (naţionale, bineînţeles, cuvenite
gloriei!). De curând a fost primită în U.S.R. În fond, poeta
revendică un drept elementar al omului înzestrat: „Cât de
mult mi-aş fi dorit să-mi trăiesc viaţa/măcar o dată să-mi
desfăşor larg aripile/ şi să plutesc în aer!”. Zborul este
evadare mimetic-îngerească dintr-o realitate neacceptată.
Femei dezabuzate „într-o zi obişnuită sar pe fereastră/şi încep
să zboare lin în aer/aşa de încet încât mecanismul sufletelor
poate fi lesne văzut/de bărbaţii ca Orfeu, Dante, Petrarca
sau Goethe”.
După ce viaţa i-a oferit cele mai frustrante oportunităţi,
dar „niciodată o batistă când plâng”, reflexul de apărare le
descoperă variante salvatoare prin poezie: ”Am remarcat
că am început să mă vindec de una singură/ de parcă ştiu
cum să repar circuitele vătămate/cuvintele stau în jurul meu/
urmăresc întregul proces/aşteptându-şi rândul să vină”.
„Acum sunt o femeie de treabă”, cu reflexe dezintoxicate

„Venind mai aproape de mine/e un mod de a-mi scărpina sufletul”
după agresivităţi ultragiante. Cu dezavantajul că „rămân nişte
urme urâte, ca nişte răni/care cu greu se vindecă” („Ţânţari”).
Declarativ evitând să se confeseze, Stela Iorga este carte
deschisă „pentru a număra bătăile inimii unei creaturi
schimbându-şi pieile colorate”. Provizoratul acesta al schimbării
la faţă stăruie între nelinişte şi speranţă: ”Cât pot continua aşa/
să trăiesc din când în când?...Trebuie să fie şi pentru mine o
insulă sub soare”.
„A doua întoarcere din Nam”este metafora revenirii din
experienţa confruntării cu realitatea, aparent un jurnal
bibliografic prins în imagine concomitente de fotograme,
epistolar şi „solo de sax”într-un Vivarium dramatic şi însingurat
de regrete acum răzbunate poetic. În lirismul ei singular, autoarea
este poeta de esenţe stelare (am în vedre vecinătatea cu
„ciudăţeniile”de atitudine ale uitatului - din păcate - Dimitrie
Stelaru, cel care anunţa, într-un ferpar, moartea). Îşi trăieşte
aievea povestea în rememorări, deturnând fatumul (miza pe 13)
în refugii într-o Arcadie a minunilor. Ciclurile volumului sunt
contrapunctice, păstrând totuşi o viziune unitară. Trimiterile
din titluri („Alice în Ţara Minunilor”, „Scrisori către Siegfried”)
către întâmplări, personaje sau replici apud Andersen sau alte
surse sunt familiare din lecturi anterioare, pe care „nervul optic
îndrăgostit pizmaş de o imagine răsturnată” le foloseşte ca
pre-text. „Modernism!”, a exclamat o voce prea entuziasmată,
îndreptăţită de mobilitatea limbajului asociativ. I-a răspuns,
cred, interogaţia din „Original Strong Taste”: ”un’ţi-e casa
melcule/în vise domnule…/made in România, omule”. După un
lung oftat, am acceptat şi eu convenţia procedeelor (similară,
personificarea de tipul „-Ce faci? a întrebat Copacul./E toamnă,
a răspuns umilă Frunza”.
„Poezie poezie/ te-am pus la pălărie/ pălărie pe scăfârlie pe
năsălie/ năsălie pe românie/ românie pe maică bătrână/ pe trei
ciobănei/ mioriţă laie bucălaie/ ghici ciupercă ce-i?”:
postmodernism programatic premeditat!
Dacă tot am intrat în joc, interpretez rolul Siegfired, ca
suplinitor şi mă supun imperativului din prolog: ”în primul rând
dă-te jos de pe cal/ că îmi creezi un complex de inferioritate/ şi
de acolo nu poţi vedea/ vara mea cu guguştiuci”.
La ieşirea din scenă, intrusul mai jos semnat a căutat în
altă parte îngerii veghetori ai poeziei torsionate a Stelei Iorga.
Toamna, o aşteaptă câte unul pe o bancă în parc: „Mă întreabă
ce am făcut tot anul./Dacă e mulţumit mi se dă o nouă pereche
de aripi,/dacă e supărat mă ceartă pentru greşelile pe care le-am
repetat…/apoi zburăm împreună puţin,/ mă aşează jos încet/
foarte tristă şi mult mai umană”. Sub aparenţa prozaică parcurgem
o iniţiere în inefabil: „îngerii dorm liniştit/precum câinii direct pe
pământ acoperiţi cu frunze/nimic nu le poate tulbura pacea/ cu
excepţia zgomotului făcut de naşterea păcatelor noastre”.
Cu „Ziaristică la domiciliu”, poeta continuă în fapt
povestea revelatoare a „lebedei negre”, doar că aici redescoperă
direct duplicitatea existenţială om-lume. Desprinderea din
„a fost odată”, brutală, este anterioară; transpunea basmului în
realitatea cotidiană are în final concreteţea relatării gazetăreşti:
„în ziua când au prins-o câţiva oameni i-am răsucit gâtul ca unei
gâşte mai mari”. Totuşi, „dacă nu ai crede în basme/ai crede
numai că Frumoasa adormită/ e dependentă de somnifere
ori alcool”.
După vara cu guguştiuci metaforici şi fuga de sine sub
protectoratul intimităţii vulnerabile, acum Stela Iorga preferă

„neverbul vorbelor”şi începe altă poveste, cu întâmplări din
viaţa ca o coridă în arena societăţii umane carpato-danubianopontice.
Volumul a împrumutat titlul celui de-al doilea ciclu.
Tehnoredactarea computerizată a greşit (cred eu) secţionând
părţile aflate sub aceeaşi viziune şi în „Scrisori din Siberia”.
Este folosită comunicarea frustă a mai vechilor inhibiţii, refulate
vindicativ: „era să cad din picioare/când am auzit că nu sunt
înţeleasă”, „dacă mă luam după ăia/ouam ouă nemigratoare…/
să clocesc pe limba mea în continuare”.
Raportările la identitate se povestesc sub stigmatul
negaţiei unor realităţi de coşmar amintind de expresionismul
apusean. De la căinare la vehemenţă şi imprecaţie, paginile
acumulează tensiuni în conotaţii semantice variate:”doamne
în ce hal de ţară m-am putut naşte/ că mă depăşeşte în
exprimare/ ca să o explic”.
Optând pentru gazetăria de investigaţie, sunt aduse-n
primă pagină mentalităţi inversate până la schizofrenie.
Reflecţiile unui intelectual care rosteşte adevăruri dureroase
acumulate cotidian sub determinările vremurilor nestatornice;
„într-o ţara bârsană” de care nu s-a înstrăinat:”sunt bolnavă
cronic de ea/încă bolnavă de patriotism…/păi nu merit şi eu/
să mă omoare cineva cu parul?”, „m-am întâlnit cu maica
domnului pe stradă/ în două cârje cioplite cu greu se sprijinea/
vai de inima mea mai mult se târa/ se ruga pentru ţara mea/
draga mea scumpa mea candela mea”.
Aproape toate poeziile au o duritate şocantă. Violenţa
limbajului poate mira, dacă uităm că sunt texte de atitudine şi
responsabilitate asumate cu conştiinţă: „pe câţi m-au întrebat
despre ţara mea/i-am avertizat că dacă vin în vizită/ trebuie să
îşi ţină firea”; „E o chestie de pură dialectică aici/fără să te
exprimi din haznaua istoriei/nu poţi sări în Alpha Centauri/
sau în alt rahat”. După citirea volumului, veţi decide singuri în
care gen poetic să-l aşezaţi.
Am păstrat pentru final câteva decupaje răzleţite, mai
aproape de sensibilitatea cititorului rămas credincios tradiţiei
mai echilibrate în evoluţia spre modern:
- „aş fi putut anima sau dona/ sufletului meu/ nu un
banc prost/înainte de naşterea lui Dumnezeu”
- „nu sunt singură/acolo sus mi-e frică de Tine/aici jos
mi-e frică de mine/totul e bine”
- „nu-ţi lua mâna de pe corpul meu/ Botezătorule/
singură în pustie/ unealta ta învaţă să scrie”.
După ce aţi auzit-o înjurând viaţa de ocară, păşiţi tiptil
spre spaţiul privilegiat al poetei Stela Iorga:
„ting, ting/vino în templul meu/
mâncare e din belşug/te voi ospăta
cu beţişoare de argint/clopoţeii
sună timid/unii fluturi albaştri/
au mai murit zburând/ting”.

Nicolae Colceriu
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Instrumente
şi mecanisme
financiarbugetare între
copertele unei
cărţi
de
economie

20

A apărut, nu de
mult, în peisajul cărţii de
economie, o nouă
lucrare*, cu un adevărat
caracter monografic,
ambiţionând să spună
totul (ori suficient de
mult) despre politicile şi mecanismele fiscal-bugetare, în
domenii şi structuri cât mai variate.
Autorii lucrării, dr. Florin Marcel NUŢĂ şi drd.Alina
Cristina NUŢĂ, lectori la Universitatea DANUBIUS din Galaţi,
organizează materia cărţii în discuţie, pe patru capitole şi pe nu
mai puţin de 14 subcapitole, debutând cu analizarea principiilor,
obiectivelor, instrumentelor şi domeniilor de referinţă ce
definesc substanţa şi, evident, problematica politicilor fiscalbugetare, în care statul este văzut ca un susţinător legal (şi
intersat, adăugăm noi) al practicii şi teoriei în domeniu. Desigur,
un prilej ca tinerii semnatari, să prezinte, distinct, conţinutul
generic al unei politicii fiscale şi, desigur, al unei
politici bugetare.
Şi asta, în ciuda faptului că problematica pe care o incumbă
pare să fie, cel puţin pentru unii, înţeleasă de la sine, având în
vedere transparenţa sub care, inevitabil, acţionează structurile
de acest fel. De aceea, în acest demers, autorii au în vedere
faptul că literatura de specialitate demonstrează, mai totdeauna,
inclusiv la noi, că există mari diferenţe că pot exista diferenţe
substanţiale. “în conturarea domeniului de manifestare a
politicii fiscale”. De asemenea, ei precizează, chiar de la început,
că în definirea domeniului de manifestare a structurile luate în
analiză, pot fi decelate trei importante direcţii de acţiune.
Afirmaţia, desigur, nu este întâmplătoare. De aceea, pentru a
ne spulbera îndoielile, autorii aduc, în sprijinul afirmaţiei lor,
argumente de ordin istoric, care pot fi luate încă din antichitatea
romană, în care putem vorbi, nu-i aşa, despre o protoeconomie
organizată, de vreme ce, în activitatea publică, ca şi în limbajul
epocii, întâlnim noţiuni evoluate, pentru acel timp; de exemplu,
aerarium pentru trezoreria statului sau publicum prin care se
înţelegea trezoreria patricienilor. Dar aerarium nici pe departe
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nu-şi încheia, aici, ciclul său existenţial, de vreme ce era divizat,
după cum constată autorii, în trezoreria comună, specifică
taxelor standard precum tributum ori vectigalia) şi în
trezoreria sacră, respectiv aerarium sanctum or sanctius, la
care se apela în cazurile extreme.
Ajunşi în acest punct, ne permitem o mică digresiune;
anume, una referitoare la starea actuală a României, născută,
chipurile, ca popor, dintr-un părinte autohton şi altul roman,
de la care însă nu am învăţat nimic. Şi asta, pentru că, iată,
romanii, după cum se poate vedea, în cercetările acestor tineri,
îşi puteau face fonduri de rezervă, acel aerarium sanctius ori
sanctium, evident pentru vremuri grele, în timp ce românii de
azi, habar nu au de acest procedeu al bunului şi simplului
gospodar de acum două milenii.
Ce înseamnă acest lucru? E simplu: Românii, conduşi
doar în interesul clasei avute, sunt, astăzi, lipsiţi de orizont
economic şi spirit de previziune. De aceea, ei se înrobesc,
pur şi simplu, peste ocean, pentru o elementară, precară şi
costisitoare supravieţuire. Şi câte tobe se bat, şi cu câte surle
mai cântă ei, guvernanţii de azi, că se zbat pentru popor, că nu
mai pot dormi de grija oamenilor. De o asemenea politică,
oarbă şi incultă, oamenilor cinstiţi, românilor cum ne aiuresc...
guvernanţii, le este, din păcate, silă. De aici, fireşte, revoltele
protestatarilor. Şi staţi, că acesta e doar începutul!
Să revenim, însă, la..oile noastre, continuând cu înşiruirea
dovezilor în sprijinul organizării, desăvârşite, a fiscului, pentru
că,nu-i aşa, existenţa acestora, după cum lasă autorii să se
întrevadă, implică inclusiv existenţa unor politici fiscale. Ei,
semnatarii acestei lucrări, ne spun că acel fiscus, care
“reprezenta coşul în care se strângeau impozitele şi taxele de la
contribuabili” a mai avut, ceva mai târziu, încă o trezorerie,
aerarium militare, care trebuia să susţină armata. Mă rog,
exemplele sunt multiple şi toate, absolut toate, dovedesc că, în
satrângerea şi gospodărirea banului public, există o ştiinţă
veche care, în lume (cu excepţia ţării noastre), a prins rădăcini
adânci, fiind o treaptă laică a civilizaţiei.
Trecând, prin acest istoric, autorii stabilesc, în primul
capitol al lucrării(Conţinutul politicii fiscal-bugetare),elemente
de componenţă ale acestui tip de politică, evident cu referiri
pertinente în actualitate; respectiv, conţinutul politicii fiscale
şi pe cel al politicii bugetare, după care este stabilită
conexiunea conţinutului politicii fiscale cu cel al politicii
bugetare, epuizând, în acest fel, subcapitolul: Problematica
politicii fiscal-bugetare, domenii de referinţă, principii,
obiective şi instrumente.
O nuanţă critică, dar şi o pronunţată notă personală,
prezintă capitolul doi ( Abordarea politicii fiscal-bugetare din
perspectiva doctrinelor economice) în care noţiunea de politică
fiscal-bugetară, cu sensurile ei majore, este urmărită, în timp,
prin mai toate doctrinele economice ale timpului; astfel, autorii
prezintă, acest tip de politică, în viziunea reprezentanţilor
doctrinelor clasice, ale keynesiştilor, neo-keinesiştilor,
monetariştilor (Milton Friedman, K. Brunner, A.H.Meltzer etc).
Desigur, politica fiscal-bugetară a fost analizată, de cei
doi autori, şi în lumina noii orientări teoretice, apărută prin anii
8o, ca o reacţie opusă keynesiştilor. Este vorba, desigur, de
teoria economiei ofertei, care se referă la stagnarea
producţiei, ca urmare a politicilor dirijiste, aplicate cândva
şi în ţara noastră, întrucât sistemul fiscal aferent „distruge
iniţiativa şi provoacă distorsiuni asupra recompenselor
cuvenite proprietarilor de factori de producţie şi implicit asupra
modului de alocare a resurselor comunităţii”.

Acest adevărat periplu al conceptului de politică fiscalbugetară a fost trecut inclusiv prin viziunea teoriei‚ rational
expectation. care, după cum se ştie, a avut contribuţii
importante la conturarea acestui domeniu (fiscal-bugetar). Este,
de fapt, etapa când modelele keynsiste, ca şi cele neoclasice,
primesc o grea lovitură din partea revoluţiei aşteptărilor
raţionale. Aceasta îi determină, pe mulţi keynesişti să se
regrupeze, sub un nou stindard doctrinar, desigur de tip newkeynesian. Privind din această perspectivă, tinerii autori ai
lucrării, despre care facem vorbire, sustin că restabilirea
fundamentărilor, pentru doctrina keynesistă de bază, este
capabilă să inducă crize economice persistente, iar politicile
monetare şi fiscale dispun de instrumente capabile să
stabilizeze macroeconomia.
În sfârşit, aflăm că politicile fiscal-bugetare privite din
perspectiva teoriei public-choice, numită adeseori şi economia
politicii, presupun, în următoarea etapă, o relansare a ideilor
liberale, atât în ceea ce priveşte rolul statului, cât şi în plan
economic. Se ajunge, astfel, atât la necesitatea reducerii rolului
statului, cât şi la micşorarea rolului pe care îl joacă sectorul
public în stabilirea celor două politici fiscale şi bugetare.
Capitolul al treilea, intitulat “Mecanismele fiscal-bugetare
şi acţiunea exercitată prin variabilele aferente”, analizează
teoriile normative ale fiscalităţii, contextul doctrinar în care pot
funcţiona mecanismele fiscal-bugetare şi, desigur, evidenţiază
mecanismele fiscal-bugetare prin care se pot influenţa
investiţiile străine directe. In final, se ajunge la concluzia că
investiţiile străine, dar şi cele autohtone, trebuie încurajate,
inclusiv prin politici fiscal-bugetare. Mai mult, acestea, nu
trebuie umbrite de o eventuală incoerenţa, manifestă în
organizarea aplicării politicilor şi mecanismelor fiscal-bugetare.
Ultimul capitol, respectiv “Dimensiunea internaţională
a fundamentelor politicilor fiscal-bugetare” prezintă o serie
de repere ale politicii fiscal bugetare în plan internaţional,
evident în contextul integrăriiţării în UE, care, în fapt, este un
autentic mecanism al globalizării. De asemenea, este pertinent
analizată legătura biunivocă dintre politicile fiscal-bugetare şi
cele referitoare la dezvoltarea durabilă a zonelor integrate. Cu
alte cuvinte, autoriilor nu pierd nici-o clipă ocazia de a face
analiză pertinentă, asupra efectelor determinate de aplicarea
coerentă a celor două categorii de politici fiscale şi bugetare,
pe fondul marilor schimbări, la care este supusă omenirea, în
această perioadă a iminentelor prefaceri economice.
Sunt remarcabile, la aceşti autori, stilul coerent al exprimării,
limba bine stăpânită, la nivelul cercetătorului, dar mai ales
intuiţia lucidă, inteligentă, de care dau dovadă, totdeauna, dar
mai ales la sfârşitul oricărui exerciţiu de logică şi studiu de caz.
Bibliografia, destul de bogată (96 de lucrări studiate), care
vizează lucrări din ţară şi din străinătate, demonstrează că autorii
acestei adevărate monografii în domeniu demonstrează largile
disponibilităţi pentru cercetare ale semnatarilor.
Sfârşim prin a spune că, citind cu interes această lucrare,
putem găsi, în actuala perioadă de criză economică, prin care
trece ţara noastră, multe din răspunsurile pe care le incumbă
problematica perioadei pe care, iată, o traversăm fără
nicio excepţie.
Conf. univ. dr.

DE LA „ŢIPĂTUL
STELELOR”1 CĂTRE
„LA PIOGGIA SICILIANA”2
Poeta LUMINIŢA DEDIU AGHEORGHESI ne propune la
începutul acestei toamne tecucene şi
voevodale care s-a aşezat între noi, un
nou itinerar liric ca o Sărbătoare
Regală de Poezie autentică cu vibraţii
colorate, adunată sub un titlu insolit
al unei ploi mediteraneene de vară,
rapidă şi caldă.
Am salutat prima ei carte, apărută
în 1998, la Editura „Porto-Franco”, din
Galaţi, cu o „tăcere” inexplicabilă, am
tot amânat ziua când versul ei creionat
cu emoţie, fraged, simplu şi curat, avea
să-mi deschidă acel orizont
necunoscut al încercării de a descoperi
filonul care duce spre „luminiţa” de la
capătul tunelului unde se afla chiar „LUMINIŢA” însăşi.
Nicicum nu poate fi vorba de nepăsare, ignoranţă sau
suprasaturaţia unuia obişnuit şi îmbolnăvit zilnic de lectura
produselor confraţilor, de orice vârstă ar fi ei. Motive, la urma
urmei, ieftine şi hilare.
În cele din urmă, am luat cele două plachete aflate pe
biroul meu, intenţionat aşezate la vedere, şi le-am parcurs
într-o seară când „Ţipătul stelelor” s-a convertit într-o linişte
astrală, prielnică, demnă de un astfel de demers.
Prima plachetă, intitulată „ŢIPĂTUL STELELOR”, se
deschide cu un distih, „Secetă”, ca şi cum poeta ar prefigura
premonitoriu starea de tăcere în care s-a înveşmântat pe o
perioadă de nu mai puţin de zece ani; „să-şi scutere salcia
pleoapa / îngrop gânduri pe maluri”. Dar „dorul” din pagina
următoare, ne îndeamnă să credem, că perioada este temporară,
că timpul va fi oprit „la fiecare răspântie / aşez câte un veac să
te aştepte”.
Haiku - urile obişnuite sunt notaţii sumare, toate păstrând
amprenta trăirilor imediate, simple constatări cu valenţe
telegrafice specifice acestui gen / stil creator, în care
“disperarea” primită după o naştere, e o ceartă în „noaptea
plină de tine / ţipătul stelelor”.
Fiecare microtext este o condensare de vocabule, contrar
apartenenţei poetei care venind din lumea femeilor nu-i place

Autoarea prezentându-şi
creaţiile

Coriolan Păunescu

*)Nuţă, Alina Cristina; Nuţă, Florin Marcel, Politici şi
mecanisme fiscal-bugetare, Editura Europolis,Galaţi, 2009.
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să vorbească mult. Dar dincolo de cuvinte ce ascund tăcerile
grave, aidoma unor versuri emblematice rămase de la simbolistul
din Iveştii Tecucilor, orficul Ştefan Petică: „Cântarea care n-a
fost spusă/ e mai frumoasă decât toate”.
Luminiţa a învăţat, cum şi afirmă: „primul meu cântec /
l-am învăţat de la o frunză”! De aici vibraţiile au început să intre
în spaţiile lăuntrice, consolidându-se, lăsând în urmă
lamentaţiile minore: „adio pe coapsele mele / adio pe tot şi pe
toate / cum pot visătoare la stele / să fiu furnicar de păcate”
pentru că „la poarta necunoscutului / se spulberă firul / de care
atârnă eternitatea”.
După zece ani, o ploaie siciliană rapidă şi caldă vine să
resusciteze, ca o redeşteptare dintr-un somn cu vise lirice pe
care Luminiţa le adună sub titlul asumat pe copertă.
Observăm imediat, cum timpul se dilată pentru a face loc
sentimentelor mai largi, mai grave, registrul poetic se înnoieşte,
capătă alte nuanţe, fiind vorba despre o evoluţie şi nicicum de
o metamorfoză raportată la vârstă. Emoţiile primare s-au pierdut
în ceţurile amintirii, ploaia, ca leitmotiv, le-a înlocuit, le-a
substituit în simbolul rodirii, dragostea devine virtute şi tronează
ca o binefacere de natură sacră: „desigur, îmi amintesc / cum îmi
adăposteam neliniştea / cum mă loveam / de amintirile tale”
sau: „zbuciumată / mi-am dezbrăcat gândurile / aşteptând prima
emoţie stelară”. Şi aşteptarea lucidă devine „iubire / izvorâtă
dintr-o Operă”.
El va fi tu, cuplul este cântarul egal, echilibrul „împărţind
prima porţie de plăcere / cu tine” . Şi Poezia, numai Poezia, din
depărtări, mai poate suporta durerile inerente. Declaraţii de
dragoste simple, care nu depăşesc obişnuinţa, patetice uneori,
deşi „teama fără vreun motiv” ar vrea să se instaleze dar un
„încă te iubesc” vine să o anihileze fără reticenţe. Unde / umbre
metafizice fiinţează în multe din construcţiile lirice ale autoarei
şi nu-i de mirare că poeta care poartă pecetea „iluminării” ca
destin, are preocupări în domeniul picturii pe sticlă, ale căror
teme sunt divine în totalitate.
Tristeţea şi unele accente de melancolie stau bine în
contextual compozit şi în cadrul lor iubitul apare în prim plan,
purtător al aceloraşi corespondenţe: „Poate .../ aş cumpăra timp/
să te salvez de singurătate / aş nărui somnul / să te salvez de la
moarte, / la aniversarea ta / ţi-aş procura o vale adâncă / unde
să-ţi arunci / toate cele zece porunci proprii!”
Destinul se clarifică, se limpezeşte: „dar eu văd şi simt / că
un început / necunoscut / păzeşte emoţionat / trecerea mea, /
veghează impresii.../ trebuie să revin / pentru că numai eu / ştiu
cât să visez!...”
Şi ... „o vacanţă în cer” este binevenită în momente când
„Dumnezeu era în inima mea / căutând îngeri;”(versuri de
excepţie n.m.).
Ceea ce atrage atenţia la Luminiţa Dediu Agheorghesi este
lapidaritatea, în primul rând, evitarea expresiilor sofisticate (care
bântuie la postmoderniştii optzecişti), limpezimea, care, toate
la un loc creează atmosferă, mesajul poetic fiind receptat în
toată dimensiunea lui. Scântei de lumină produc emoţii, un clocot
lăuntric de trăire reală îl transfigurează pe cititor, chiar dacă
acesta nu are efectul unei tensiuni hiperbolice de durată: „îţi
simt bătăile inimii/ ca pe clopotele/ unei Catedrale / unde Femeia
aşează / Liniştea/ în lume.” afirmă poeta, pe când, dincolo,
„dezamăgit / nu mai ai identitate... / Mereu / sunt în urma ta / săţi strivesc/ tristeţile...”
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De la „ţipătul stelelor” spre „La pioggia siciliana” este un
drum pe care poeta 1-a parcurs timp de un deceniu. Cam mult,
dacă ne gândim că vârsta poeţilor este abstractă şi relativă, cei
mai mulţi neajungând la vârste matusalemice. Este părerea mea,
a unuia care a trecut prin astfel de experienţe, dar, fireşte, în alt
context, oferit de epoca în care am trăit. Din 1975, când mi-a
apărut prima carte, până în 1991, am fost interzis, editurile
închizându-mi accesul, osândindu-mă la tăcere, singurătate şi
uitare. Mi-am trăit zilele între şcoală şi casă, între şvart şi
călimară, bucuros că sângele circulă prin vene şi se îndreaptă
către inimă şi-i dictează cadenţele versului. Căci Poezia nu-i
altceva decât „o rană mereu deschisă, prin care se scurge toată
sănătatea din corp”.
Afirmaţia aceasta care vine ca o definiţie de excepţie a
noţiunii de poezie, a ceea ce înseamnă ea pentru creatura umană,
a fost rostită de italianul Cesare Pavese. Sper ca Luminiţa să
înţeleagă pe deplin exact ceea ce a vrut să ne transmită scriitorul
italian şi să intuiască ce o aşteaptă în deceniile care vor urma.
Îi doresc împliniri astrale şi chiar dacă nu voi mai avea
prilejul să-i mpărtăşesc bucuriile ca în ziua de astăzi, am
convingerea că ea va prelua acea „luminiţă” de la capătul
tunelului şi o va transplanta în spaţiile imense şi infinite, în
înaltele sfere ale cerului, sub înfăţişarea unei stele de
primă mărime.

Dionisie Duma, 14-15 septembrie
Luminiţa Dediu; “Ţipătul stelelor”, versuri, Ed. PortoFranco, Galaţi, 1998.
2
Luminiţa Dediu-Agheorghesi : “La pioggia siciliana”,
versuri, ed. Sfera, Bârlad, 2008.
1

Pendulările însinguratului cu felinar
Volumul „Amiaza omului cu felinar” este
al doilea volum al lui Dan Bistricean, un poet
brăilean, licenţiat al unei facultăţi de Filosofie
şi Istorie. Pasiunea filosofiei se simte la tot
pasul în volum, Zenon, Heraclit sau Parmenide
fiind adeseori motiv de meditaţie poetică
pentru Dan Bistricean. Volumul, apărut la
editura Opinia, Brăila, 2010, este alcătuit din trei părţi: „Oraşul
obscen”, „Anotimp arhetipal” şi „Mansardele somnului”.
În „Oraşul obscen”, poetul nu-şi are locul. Propriu
poetului, după cum aflăm la sfârşitul acestui ciclu de poeme,
este „o mlaştină sau/ podul unei case/ nelocuite” (p.27). Nu
doar un anumit oraş este obscen, ci orice formă de oraş, de la
polisurile greceşti la metropolele contemporane. Până şi
„nevinovatele târguri sunt obscene”, declară anti-citadinul
Dan Bistricean (p.21).
Cum arată un oraş obscen? Ne-o spune Dan Bistricean
pe un ton bacovian din prima poezie: „tramvaie lichide se scurg/
din orbitele cartierului fetid” (p.14). Ordinea lucrurilor este cu
totul bulversată: câinii de vânătoare sunt cei împuşcaţi,
tribunalul aparţine clovnilor (p.16). Moartea este o stare de
fapt profund instalată: „eram morţi/ fără [...] să fi ştiut asta”
(p.17). În oraşul obscen filosofia e luată peste picior şi tratată
ca la carnaval.
De ce este oraşul obscen? Deoarece banalitatea cuprinde
totul, iar orice formă de vitalitate este anihilată până la paralizie.
Deoarece anonimatul cuprinde totul: „ne intraseră coastele

unele în altele/ şi ne respiram unii altora respiraţiile/ făceam
schimb de scalpuri/ vorbeam cu gura altuia/ iar unul îmi folosea
inima/ pentru că a lui tocmai intrase/ într-un alt piept” (p.25).
Şi, nu în ultimul rând, deoarece capcane mortale pândesc orice
pas. Vina pluteşte în aer, căutându-şi singură făptaşul: „cetăţeni
cu jobene pe cap/ [...] mă priveau sever/ şi-mi spuneau/ trebuie
să fi făcut tu ceva”.
Cum se poate evada dintr-un oraş obscen? Doar prin
înălţare spirituală, ne spune Dan Bistricean după o cină cu
Oblomov. Singura şansă e doritorii de evadare să devină
„pietoni ai aerului”.
„Anotimp arhetipal” are doar trei poeme. Primul dintre ele
este un elogiu adus însigurării în lumea contemporană. O
singurătate căutată „cu felinarul în amiază”. Un exil printre
semeni. O singurătate asumată deplin, cultivată pe un ton
de-a dreptul masochist: „eram singur/ şi era/ dureros de bine”
(p.31).
În „Mansardele somnului”, ultimul ciclu de poeme al
volumului, Dan Bistricean devine sentimental. În oraş tot
nu-şi găseşte locul; alături de iubită, însingurarea devine una
în doi. Tonul e rece, iarna este pretutindeni în poemele din
„Mansardele somnului”, peisajul e unul siberian. Relaţia de
iubire generează diferenduri. Trei sunt cele care interesează în
cadrul acestor poeme: unul asupra existenţei, unul asupra
timpului şi altul, ca un paradox de final, privind însingurarea.
Iubirea aduce o întrebare asupra spaţiului existenţial: „îmi
ziceai apoi/ că trebuie să ajungem la margine/ limita e cea mai
bună/ protestam [...] mai bine rămânem aici/ în mijlocul
cercului” (p.43).
Iubirea aduce o pendulare între temporalitate şi
atemporalitate, între acceptarea fluxului Heraclitian, care
schimbă totul şi refuzul acestuia, manifestat simbolic prin gestul
spargerii clepsidrelor. „Omul atemporal” este adus faţă în faţă
cu „Omul cu felinar”. Primul este ironizat pentru caracterul său
atemporal, al doilea pentru dorinţa de temporalitate. Pe primul
îl ascultă ea („din politeţe/ sau din milă”, p.46), pe al doilea îl
lămureşte el („azi nu e nicio zi/ îi răspundeam”, p.49).
În ultimul poem, Dan Bistricean ne lămureşte: nu îşi doreşte
însingurarea. Poemele care alcătuiesc volumul de faţă le-a scris
în „douăzecişioptdezile/ fiindcă n-am vrut/ să mă prindă/
însingurat/ plânsul unui copil” (p.60).
Volumul lui Dan Bistricean, „Amiaza omului cu felinar”,
are un ton anti-citadin, bacovian, reflexiv. Este poezia unui
inadaptat al „metropolelor contemporane”, care iubeşte
„alb-negru, siberian”. Metafora titlului este extrem de sugestivă.
Aminteşte de gestul lui Diogene, care căuta oameni, prin Atena,
cu felinarul în timpul zilei. Dan Bistricean nu este un filosof
cinic, ci este doar un poet care pendulează „între limită şi mijlocul
cercului”. Căci poezia nu oferă explicaţii, nu lămureşte noţiuni,
iar pendularea este o stare propice poeziei.

Andrei P. Velea,
octombrie 2010

PETRU DINVALE POEMELITURGICE,
Ed. Napoca Star, 2010
După ce a demonstrat prin
cărţile sale anterioare („Credinţa
strămoşilor noştri” şi „Eseuri
despre omul-OM”). O nestăvilită
afinitate pentru istoria spirituală
a creştinismului hristocentric,
d-sa fiind un „răsfăţat”al Sfintelor
Scripturi pe care însuşi le răsfaţă,
acum ni se dezvăluie ca poet prin
ale sale „Poeme liturgice”.
Ca structură (sau re-structurare de sine), autorul este de
un tonus şi de o seninătate contaminantă, iar fruntea sa
olimpiană nu are cute de răspuns la crispările cotidiene, ne
justifică înclinaţia de a-l crede drept un poet „special”, un
poet-cercetător a mii de pagini ale erei trecute, cât şi al celei
care începe de la anul zero încoace. Titlul insolit al cărţii nu ne
miră, pentru că Doctorul este dublat de teologul cu atestat, cel
cu aplomb spiritual de o rară elevaţie.
Cartea D-sale este o ediţie de lux, apărută la o editură pe
măsură cum este „Napoca Star”. Volumul este ilustrat color, la
paritatea cu textul poetic ce justifică acest ingenios demers
artistic. Dealtfel, cele şapte cicluri alimentează ideatic şi stilistic
tandemul cromatico-poetic realizând simbiotic conjuncţia
emoţională culoare-cuvânt.
În primul ciclu “Geneza fără exod”, poetul Petru Dinvale,
imaginează pe omul-princeps, contemplând prin cuvinteprinceps primul apus, fără să mai aştepte un interval uriaş al
omului istoric, unul care să articuleze elemente ale faimosului
„al doilea sistem de semnalizare”, prin care am ajuns noi la un
limbaj prin care să ne înţelegem azi (sau mai mult să NU). Autorul
sugerează că şi cuvântul a fost creat tot prin Cuvânt, inclus
deci şi el în rândul celor create dintru-nceput: „Numai cuvântul
născut din cuvânt/Omul de lut modelat din pământ/Alb de
lumina din rouă şi flori/ Vede uimit primii zori”(Cântec, p.12).
Într-un al doilea ciclu „Iisus în ograda noastră”, Petru
Dinvale îl însoţeşte liric pe Fiul Omului ca pe un fir al Ariadnei
profetice, prin Cartea lui Isaia, de la ieslea Betleemului până la
Calvar şi până la porţile de re-primire ale Cerului - pentru intrarea
triumfală a Aceluiaşi, care va reveni. Finalul poemului nu este
decât o invocare a Domnului, având în vedere cele două
verdictuale veşnicii: „Doamne, timpul nostru-l ştii/An de an,
lună de lună/Dintre două veşnicii/Nouă dă-ne-o pe cea bună”.
Momentul astral al preluării unui trup omenesc de către
Fiul, e unul asimilat automat de către fiecare nou individ şi
nouă generaţie, părând a nu preocupa pe nimeni de ce trăim
acum în anul 2010, dacă lumea e aşa de multimilenară, şi nu în
altul, cu valoare aritmetică mai mare. Poetul nu suportă enigma
în delăsare sau mister, tratând-o fără vreo savantă emfază:
Atunci timpul s-a oprit/Ca şi cum ar lua aminte/S-a oprit şi s-a
împărţit//Înainte de Hristos/Descreşteau lună de lună./De la
Prunc şi înainte.//După El, timpul s-a-ntors/Anii cresc şi se
adună//(Cântec, p.14).
Tot în al doilea ciclu, IISUS ÎN GRĂDINA NOASTRĂ,
poetul Petru Dinvale nu relatează lecturi, nu poetizează pasaje
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biblice la modul pasiv, ci însuşi îşi asumă crucea vieţii şi apoi
pe cea a morţii- aceasta însă cu potenţe reversibile, mântuitoare,
nu doar pentru el, ci pentru orice ins ce se lasă îmbiat de oferta
sacrificiului dumnezeiesc al Fiului: „Crucea Lui în zare stând/
Ridicată peste lume/Înspre ea invită blând/Fiecare om pe nume/
/Când străpuns mă simt de cui/ Şi cu inima prea plină/Din durerea
Crucii Lui/Şi durerea mea s-alină!//Chiar şi când va fi să mor/
Lângă trupul ce se duce/Voi avea ocrotitor/Tot din Crucea Lui
o cruce.” (Admirând un tablou, p. 37). un poem excelent despre
mâinile lui Iisus, antologie, aş zice, e de aflat la pag.41, strofele
3-4: „Frumoase mâini-cu lacrimi de rubin/Ce curge pe lemnul
înroşit de sânge/Durerea voastră se destramă lin/ Frumoase
mâini prin care Cerul plânge//prin marea voastră rană cu noroi/
Printre ciocan şi lemn şi printre oase/ Mi s-a deschis un drum
de cer prin voi/Frumoase mâini, eterne mâini frumoase”.
Un al treilea ciclu este FAMILIA CA O PECETE, în care
este abordat un subiect de o vechime ca şi a Edenului adamic,
în care omul nu a fost lăsat singur. Aici, instituţia căsătoriei produs al dragostei, este evocată la modul propriei experienţe.
Genitoarea lumii este pomenită apologetic mai ales în postura
de mamă cu pruncul la piept. O poezie ce l-ar putea reprezenta
pe autor în orice antologie de fior omagial pentru miracolul
matern, o voi reproduce integral: „Extratereştrii de-ar sosi/Din
universul lor bătrân/ Un singur lucru i-ar uimi:/O mamă cu un
prunc la sân//Şi curioşi de s-ar uita/ Că avem cruce şi sicriu/Cu
dragoste le-am arăta/ o Mamă-n braţe cu un Fiu//Iar dac-ar
vrea ce ei nu au/Să aibă-n lumea lor de zei/Într-un tablou am să
le dau/O mamă-n mâini cu pruncul ei//Chiar Dumnezeu de-ar
întreba/De-avem pe lume ceva drept/Noi am aduce-n faţa sa/O
mamă cu un prunc la piept. (Minunea lumii noastre, p.57). De
altfel, doctorul poet Petru Dinvale, dislocat din valea lui
transilvană, păstrează afectiv atmosfera familială,
transfigurând-o artistic, având câte un cuvânt/poem pentru
fiecare din vechea şi noua aşezare dobândită în arealul tecucean,
dedicând poezii delicate fiului său Paul Blaj, dar şi soţiei Ana
Mocian într-un acrostih ce sună frumos ca muzica unui sonet.
Acest poet în sensul cel mai propriu al cuvântului, un
homo-religios în secţiunea a patra, ECCLESIA LUCRURILOR
NESCRISE,îşi alternează poemele cu zvelte arhitecturi eclesiale
nu mai puţine de vreo 7-8, în stiluri moderne sau tradiţionale.
Poemele adiacente acestora au harul de a atrage atenţia nu atât
asupra impunătoarelor edificii, cât mai ales în perspectiva unei
revigorări spirituale, strângând oamenii într-o deplină unitate
şi dragoste frăţească. Asemenea vremuri s-ar putea citi cu efect
benefic sufletului şi al laudei de Dumnezeu, cu ocazia oricărei
inaugurări/sfinţiri a lăcaşurilor de cult: „Măreţ în această
clădire/Nu-i zidul ce a fost zidit/Măreţ este numărul celor/Ce
drumul spre Cer au găsit//Înalt acest edificiu/Nu-i bolta spre
care privim/ Înalte-s dorinţele noastre/pe Domnul Iisus să-L
servim//Puternic în astă lucrare/ Nu-i fierul-beton temelii/
Puternică-i Stânca de veacuri/Pe care-am zidit pietre vii//(p.82).
În
secţiunea
a cincea, APOCRIFE
şi
ANAGHINOSCOMENA poetul Petru Dinvale mi-a reţinut
atenţia în mod deosebit cu o poezie „Vină şi Lumină” aceasta
părând a fi o replică a fiilor întunericului, „ supăraţi pe lumină”:
„Pentru întuneric/Soarele-i de vină/ Căci apune ritmic/ Făr-a se
opri//…Pentru nedreptate/luna e de vină/c-are două feţe/şi
aspect ceresc”(p.10).
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Într-un ultim ciclu CÂNTAREA CÂNTĂRILOR MELE,
poetul introduce o primă pagină de acomodare a cititorului, cu
bogatele nuanţe bine diferenţiate ale iubirii după accepţia şi
rigoarea impusă de vechii greci cuvântului - mamă, AGAPE.
Apostolul „neamurilor”, mai întâi ucenic al lui Gamaliel, ştia
toate secretele limbii aheilor, devenite atât de utile ulterior
pentru răspândirea Sfântului Cuvânt ajuns astăzi cunoscut
până la marginile pământului. Poetul, departajând polisemia
cuvântului Agape, închină un poem, mai preţios decât un inel
cu pietre scumpe: „…Un sărut şi o îmbrăţişare/ Pot crea în jur o
lume nouă/Unde-i bine pentru fiecare/ce le poartă-n suflet
pe-amândouă//Un sărut şi o îmbrăţişare /fac din viaţa noastră
o poveste/Cel ce nu le dă nici nu le are/Cel ce le oferă le
primeşte-.(p.110).
Petru Dinvale urcă dealul poeziei „aşa, ca la deal”, dar
urcă nedescurajat de cei din faţă, neintimidat de cei ce fatalmente
vor rămâne pentru multe veacuri în aceeaşi poziţie…

Paul Sân-Petru

Coloanele spirituale
ale Cetăţii1
Profesorul de istorie Ghiţă
Nazare reuşeşte să facă şi istorie,
istorie nu neapărat locală, prin
interviurile domniei sale, publicate
în principal în publicaţia căreia îi
este ca un părinte, „Şcoala
gălăţeană”. Multe dintre aceste
interviuri au fost reunite în cartea
care poartă titlul acestui articol. „Argumentul” care deschide
tomul este savuros, ca vinul vechi, dacă vreţi, ţinând cont de
aprecierea domniei sale referitoare la interviuri: acestea ar fi
mai interesante, mai plăcute, mai „cu iz de istorie” cu cât se
învechesc. Dar, mucalit, face şi o altă observaţie: interviul mai
depinde şi „ de soiul din care provine”...
Într-o lume a orgoliilor, autorul este şi precaut: „cartea nu
are ambiţia de a stabili ierarhii şi nici pretenţia de exhaustivitate,
nu este structurată pe criterii şi orientări de niciun fel, nu doreşte
să stârnească nici patimi şi nici invidii. Rămâne cititorului datoria
primordială să aprecieze din ce soi provine fiecare interviu.”
Este o carte despre oameni şi despre instituţii de
învăţământ şi de cultură. „O carte în care se poate regăsi fiecare
dascăl cu frământări şi cu fapte, cu împliniri şi cu speranţe, cu
viaţa dulce/amară, o carte în care se întâlnesc unii dintre creatorii
veşniciei noastre. (...) o carte care ne îndeamnă să netezim
cărarea între şcoală şi biserică, o carte care poate fi citită
atunci când ne este dor de istorie”.
Iată, indirect, o frumoasă declaraţie de dragoste pentru
Klio, muză căreia profesorul Ghiţă Nazare i-a dedicat o viaţă
întreagă. A-ţi fi dor de istorie este într-adevăr o stare cu totul şi
cu totul specială, pe care o cunoaşte orice iubitor de istorie,
orice împătimit de capriciile omeneşti şi de raţiunea divină, cele
care împreună cu fenomenele naturii - şi aici nu ne vom lăsa
ispitiţi să devenim teologi de serviciu pentru a face combinaţii
de duzină! - ţes hainele de împărăteasă a ştiinţelor pentru Istorie.
Evident, Eminenţa cenuşie, Filosofia, care va să zică, iubirea de

înţelepciune, nu lipseşte când istoricul îndrăzneşte să
schiţeze întrebările... Indiferent cui sunt adresate:
Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de
Jos, regretaţilor Paul Păltănea, Ioan Brezeanu, Nicolae
Spirescu, unor cunoscuţi şi valoroşi scriitori şi dascăli ori
unor politicieni...
Volumul mai este şi, tot indirect, un eseu asupra reformei
şi tranziţiei şi un mic îndreptar de istorie locală, după cum am
subliniat şi mai sus, volumul şi profesorul Nazare
adăugându-se la seria de autori şi de lucrări menţionate de
către profesorul Gheorghe Felea într-unul dintre interviuri,
profesor căruia am avut onoarea să-i fiu student, cartea fiind
în felul ei o cronică în interviuri care poate ajuta la mult
visata lucrare de sinteză care ar putea valorifica monografiile
şi lucrările de specialitate semnate de nume sonore ale culturii
gălăţene (sau, dacă vreţi, covurluiano-tecucene) precum
Moise Pacu, N.G.Munteanu-Bârlad, Dimitrie Faur, Paul
Păltănea, Ştefan Stanciu, S.Gh.Ştefănescu, Dumitru Şoitu,
Ioan Brezeanu, Vasile Ghica, Ştefan Andronache, Corneliu
Stoica ş.a. Enumerând şi scriitorii care au răspuns invitaţiei
domnului Gh.Nazare (Nicolae Staicu-Buciumeni, Teodor
Parapiru, Radu Macovei, Apostol Gurău, Vasile Ghica, Viorel
Dinescu, Nicolae Bacalbaşa) înţelegem importanţa (câtă este,
evident) acestei lucrări şi pentru o altă visată istorie, cea a
literaturii gălăţene.
Ghiţă Nazare (născut în ziua de 30 mai 1947 la
Buciumeni), care şi-a legat numele istoriceşte de Casa
Corpului Didactic – în cotidianul „Viaţa liberă” un articol
semnat de către T.Parapiru este intitulat nu întâmplător
„Peste ani, C.C.D. Galaţi îşi va adăuga numele Ghiţă Nazare”
– nu-şi menajează interlocutorii, deşi, ca şi un Andrei Pleşu,
pune aproape metafizic politeţea în prim plan, fiind în acelaşi
timp un înţelept al vremurilor noastre. Ştie că adevăraţii stâlpi
ai societăţii sunt liderii spirituali, îndrăznind să pună acestora
întrebări delicate, atingând puncte sensibile, poate uneori
doar dintr-un soi de curiozitate faţă de opinia interlocutorului,
experienţa de viaţă şi de istoric probabil şoptindu-i altceva.
De pildă, în convorbirea cu Î.P.S. Părinte Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, redeschide problemele
raporturilor dintre Şcoală şi Biserică, cea a refacerii unităţii
creştinismului sau cea a disputelor între puterea laică şi
puterea spirituală pentru supremaţie.
Am putea spune că un capitol aparte îl constituie
interviurile cu inspectorii şcolari, care, împreună cu cele
realizate cu profesorii „simpli” dar deosebit de valoroşi
(doamna Tania Iulia Bogdan subliniază că indiferent de
„demnitatea de inspector şcolar” avută la un moment dat,
rămâne profesoară!), radiografiază starea şi criza
învăţământului gălăţean în particular şi a celui
românesc în general.

a.g.secară
1

Ghiţă Nazare - Coloanele spirituale ale Cetăţii,
Ed.Şcoala gălăţeană, Galaţi, 2010.

STRaDA Brăilei
nr.2010...

Lil 1.0 sau pariul literar al lui
Cezar Nicolescu
Lil 1.0 (Bucureşti, Casa de pariuri literare, 2010) este
un jurnal în versuri, născut în perioada studenţiei
brăileanului Cezar Nicolescu. De la un capăt la altul,
placheta (bilingvă, română - engleză) este un exerciţiu de
luciditate, poetul jucând rolul de secretar al propriilor
senzaţii, ca să folosim o formulă cioraniană. Secondat
îndeaproape, mai mereu, de o... ea.
Deşi niciodată singur, poetul nu se poate dezlipi
nicicum de sentimentul alienării, textele sale explorând
experienţa însingurării. Aşa ca în 18 ianuarie 2001: mâinile
mele sunt violete ca ale bunicului meu aşezat în sicriu;/
zâmbetul tău forţat în holul de la litere;/ îmi priveam
mâinile şi faţa nerasă, podeaua de marmură/ proaspăt
spălată la şapte dimineaţa./ să mă sune cineva, să aud
un alo, să spun da! Sau ca în 12 decembrie 2000: aici nu
e nimeni să ne savureze moartea./ aici nu e nimeni să
zgâlţâie minţile noastre fracturate./ aici nu e nimeni să
împrăştie sexul meu şi al taniei lipită şi udă.
Un puternic filon erotic transpare din versurile lui
Cezar Nicolescu, acesta reuşind însă să păstreze discursul
liric la un nivel superior, fără a cădea în excese pornografice
gratuite, aşa cum se întâmplă tot mai des în poezia tânără
contemporană: îi ţii minte sânii îi săruţi gura şi geana/ şi
ea lobul urechii/ îi pipăi coapsele cu vârful degetelor/
obiectând la împotrivirile ireale/ atunci când se ascunde
sub plapumă,/ pretextul cum că îi este frig l-a folosit şi
astăzi,/ chiar acum câteva ore în urmă.(29 august 2001).
Cu mână sigură, de filolog, autorul face din orice
experienţă a plictisului un poem, în care împleteşte iscusit
meditaţia cu prozaicul: abia acum mi-e somn,/ ştiu că voi
adormi cu scrumiera în pat,/ fără pernă/ încerc să-mi fac
un program printre apocalipsele care ne/ bântuie,/ voi
spăla vasele,/ voi face curat,/ o să scap şi de puiul de
câine mort/ şi-n toată nebunia asta ascult o salsa veche/
gândindu-mă peste cât timp mă voi hrăni şi eu cu/
antidepresive,/ peste cât timp/ vom ciocni tablete de
zyprexa şi vom merge cuminţi la/ culcare.
(19 septembrie 2001).
Debutul lui Cezar Nicolescu este unul salutar, iar pariul
literar câştigat. Ar fi interesant un volum de confirmare.
Care ar putea veni fie şi din Olanda, acolo unde poetul a
plecat probabil pentru a scăpa de angoasele dâmboviţene.
De literatură însă nu se poate scăpa aşa uşor...

Dan Bistricean
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O expoziţie şi două secole de artă,
„Iarna în pictura românească”
26

Expoziţia “Iarna în pictura românească” este rezultatul
celei mai recente colaborări a Societăţii Colecţionarilor de Artă
din România cu Muzeul Municipiului Bucureşti. În plin centrul
Capitalei şi în preajma iernii calendaristice suntem îmbiaţi de o

Foto 1.

prezentare expoziţională generoasă. Pe afişul care anunţă
organizatorii evenimentului şi perioada parcă prea scurtă a
expoziţiei, doar până pe 3 noiembrie a.c. A fost reprodus un
fragment dintr-o reuşită compoziţie semnată
Vasile Parizescu (n.1925).
Expoziţia subliniază în egală măsură, pe de o parte,
interesul artiştilor din toate timpurile pentru subiectul
provocator compoziţional şi cromatic al iernii, pe de altă parte,
scoate la iveală o serie de lucrări ale unor colecţionari particulari
de artă şi aici, trebuie să subliniem înainte de orice altceva,
importanţa ieşirii în public a unor picturi ce altfel beneficiază
intim restrictiv de un număr prea mic de privitori.
Mai apoi, observaţiile noastre ţin de descoperirile pe care
parcurgerea expoziţiei pas cu pas ni le dezvăluie. Câteodată
surprizele vizuale ne centrează atenţia exclusiv asupra lucrărilor
de pictură, numele artistului şi calităţile evidente ale operei
expuse acaparându-ne total interesul. Altădată, ne apare cu
mult mai frapant profilul colecţionarului, deschiderile sale
într-o direcţie sau alta, aplecarea constantă asupra picturii
interbelice ori dimpotrivă, plăcerea de a risca intuitiv şi de a
miza pe arta contemporană. Pe de altă parte, descoperim cu
plăcere cum în sânul aceleiaşi colecţii (G. & K. Patzelt) pot sta
alături eclectic dar într-un mod fericit, o pictură-„Căpiţă iarna”
de Iosif. Fr. Steurer (1885-1971) de o alta - „Iarna pe deal” de
Rodica Anca Marinescu (n. 1937).
Parcursul expoziţional propus de astă dată la Muzeul
Municipiului Bucureşti este unul care a avut în atenţie calităţile
particulare ale picturilor, buna lor alăturare, capacitatea de a se
pune reciproc în valoare. Prin urmare, discursul este unul în
principal plastic, chiar dacă uneori, pe alocuri, se sesizează
intenţia organizatorilor de a realiza un nucleu de artă interbelică
şi un altul de artă contemporană. Nu ne va mira, deasemenea,
nici alăturarea unei pânze de Sorin Adam (n.1968) uneia semnate
Lucian Grigorescu (1894-1965). Ce ar putea să-i unească pe cei
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doi, evident, dincolo de tema expoziţiei? Răspunsul ar fi unul
multiplu, înglobând şi calitatea gestului pictural şi recursul
pictorului Sorin Adam la un anume filon al tradiţiei în care se
regăseşte Lucian Grigorescu.
Mai importantă însă, mi se pare observaţia la care se
ajunge vizitând expoziţia; “tema iernii” pentru artiştii “mai
vechi” era una mai bogată, mai variată. Este suficient dacă
menţionăm aici, că în peisajul de iarnă al pictorilor de la sfârşitul
veacului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea erau
adeseori surprinşi oameni. Câteva exemple sunt definitorii în
acest caz. Din Colecţia Ovidiu Popescu face parte lucrarea
“Sacagiu”, semnată Octav Băncilă (1872-1944), ulei pe pânză,
datat 1905 şi tot de Băncilă vedem pe simeză, “Evreu cu Talmud
din mahalaua Cucului-Iaşi”, din Colecţia Radu şi Codrin
Ştefănescu. Acestei din urmă colecţii îi aparţine un Henri Trenk
(1818-1892), o lucrare cu un subiect de epocă, documentar,
“Poştalionul”, pictură datată 1858.
Continuăm ideea diversităţii abordării subiectului “iarna”
şi când exemplul ales este lucrarea lui Hans Eder (1883-1955)“Natură statică cu pisică la fereastră”. Pe aceeaşi direcţie, se
situează şi mica pictură în ulei pe pânză realizată de Magda
Isăcescu (n.1943), “Prima zăpadă, ultimele flori”.
O altă observaţie, aceea a peisajului de iarnă care are
puternice valenţe documentare, se impune de la sine.
Descoperim zone cu farmec din Bucureşti- “Iarna în Cişmigiu”
de Spiru Vergulescu (1934-2007) din Colecţia dr. Pompilia
Dumitrescu, “Iarna pe strada I.L. Caragiale” de Vasile Popa
(n.1957) din Colecţia Florica şi Vasile Petrovici, “Iarna-Biserica
Bucur” de Risa Probst Kraid (1894-1983), din Colecţia Dorin
Mihalache. Dar vedem şi “Iarna la Paris” de Constantin Isachie
Popescu (1888-1975) şi “Cartier din Paris” de Dimitrie Berea
(1908-1975), ambele lucrări din Colecţia Ovidiu Popescu, apoi,
“Iarna la Odessa” a lui Eugen Ispir (Colecţia Adriana şi Cristian
Rădulescu), “Iarna la Străuleşti” de Teodor Răducan (n.1938),
“Iarna pe Bistriţa” de Ion Vlasiu (1908-1997) sau “Iarna la Bran”
de Mihai Potcoavă (n.1948).
O altă cheie de citire a expoziţiei ar fi cea cromatică.
Surprindem pe simeze, ierni apăsătoare, melancolice, în care
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Roxana Păsculescu
Legenda fotografiilor:
1.
Colecţionarul K.Patzelt şi pictorul
Vasile Mureşan Murivale; 2. Pictorul
Ioan Oratie şi colecţionarul
Vasile Petrovici; 3. Scriitorul
Grid Modorcea şi expoziţia „Iarna în
pictura românească”

În paginile
care
urmează:

o piesă de teatru scrisă de
Octavian Miclescu

Nunta mută
cronică de film semnată de
M.Popoiu

griurile sunt suverane; aici, Gabriel
Catrinescu (n.1943) se dovedeşte
maestru în lucrarea “Cernavodă în
sloiuri” (Colecţia Aurelia şi Neculai
Călugăriţă). Pe de altă parte, descoperim
ierni strălucitoare, incendiare şi
exuberante ca cele semnate de coloristul
Augustin Costinescu (n.1943).
Spre finalul cronicii, trebuie să
precizăm că cei mai tineri pictori, care
atrag atenţia, intraţi în colecţiile de artă
particulare, aşa cum se văd în această
expoziţie sunt Arina Gheorghiţă (n.1973)
şi Vitalie Butescu (n. 1972). Florin Bârză
(n.1956), Vasile Mureşan Murivale
(n.1957) ori Ioan Oratie (n.1957)
sunt deja cunoscuţi în pictura
românescă contemporană.
Cele 85 de picturi aflate în
prezentarea de la Muzeul Municipiului
Bucureşti “ne plimbă” prin arta
românească şi n-am putea avea o imagine
corectă a expoziţiei dacă n-am adăuga aici
numele unor artişti care o întregesc, prin
valoarea harului şi măsura meşteşugului
pe care le-au stăpânit: Petre IorgulescuYor, Aurel Băeşu, Marius Bunescu,
Alexandru Ciucurencu, Florin Niculiu,
Constantin Gheorghe şi lista nu se
încheie aici.
Generozitatea expoziţiei “Iarna în
pictura românească” nu ne împiedică
însă să realizăm că nu toţi colecţionarii
au luat parte cu lucrări la acest eveniment.
Cine ştie ce alte surprize, poate chiar de
proporţii am fi avut?

*
Suntem obişnuiţi zilele astea să auzim pe la toate colţurile
explicaţii aiuritoare, care fac referire la tot felul de entitaţi intangibile,
vechile explicaţii de ordin religios fiind înlocuite de noile explicaţii
de tip mistic-psudoştiinţific sau conspirativ. Auzim despre tot felul
de „invenţii secrete” şi „conspiraţii”, despre tot felul de „cercetări”
şi „statistici” (cu ghilimelele de rigoare), argumente care se dovedesc
fără nicio valoare intelectuală atunci când te apleci cu un minim de
seriozitate asupra lor. Există, ca să spun aşa, o formă de „poluare
intelectuală” care e răspândită pretutindeni şi care nu e întreţinută
de nicio entitate conspirativă, ci doar de incapacitatea noastră de a
ne asuma intelectual existenţa, chiar şi într-o societate dominată de
ştiinţă şi tehnică, cu o religie aproape apusă.
În tot acest amalgam, observăm că poezia a pierdut mult din
prestigiul ei. Observaţia este valabilă şi pentru celelalte arte, însă
cazul poeziei este cel care ne interesează în rândurile de faţă. Poezia
a pierdut mult din substanţa intelectuală, reflexivă, raţională. Avizi
de explicaţii „paralele”, aruncăm din ce în ce mai frecvent poezia în
mâna unor concepte precum „inspiraţia”, „inconştientul” sau „muza”
şi evităm să discutăm tranşant despre mesajul intelectual şi raţional
pe care-l poartă poezia. Uităm, chiar şi în mediile de „specialitate”,
cum ar fi cenaclurile literare, că poezia trebuie să poarte un mesaj
intelctual şi că trebuie să fie precisă în acest sens. S-a ajuns până
acolo încât se pune semn de egalitate între elucubraţiile de ordin
mistic, pseudoştiinţific şi poezie, astfel că nimeni nu mai înţelege
acum de ce ar citi un poem. Romanul postmodern s-a îmbogăţit de
puterea metaforică şi de sugestiile profunde ale poeziei, vedem asta
limpede, păstrând în acelaşi timp firul epic şi mesajul. Ceea ce face
ca între poezie şi roman, poezia să fie pe locul doi acum.
La Bucureşti, în cadrul aşa numitei generaţii douămiiste, s-a
înţeles într-un fel această problemă, de mesaj, a poeziei. Însă tinerii
formaţi în jurul regretatului Marin Mincu pun prea mult accent pe
modul de transmitere al mesajului, pe vuvuzele şi marketing, şi prea
puţin accent pe mesajul însuşi, pe care-l aruncă în stradă, într-o
formă evoluată de „versuri de cartier”. Spotul publicitar, pe care
tinerii bucureşteni îl trâmbiţează ca ideal poetic, nu poate aduce
decât, cel mult, o reabilitare „de scenă”, „de reflectoare” a poeziei,
nicidecum una de substanţă, pe termen lung o astfel de viziune
putând fi de-a dreptul nocivă. Să nu uităm niciodată, ca adevăr
constatat sec, că majoritatea reclamelor mint!
Cred că adevărata reabilitare a poeziei poate fi începută de la
ideea sugerată undeva de Tudor Vianu, cum că filosofia e cea care
are nevoie de poezie şi nu invers, asta datorită mijloacelor de
exprimare poetice, ajung acolo unde exprimarea non-metaforică nu
ajunge. Ar trebui să reabilităm prestigiul intelectual al poeziei şi să
înţelegem practic că poezia are la bază o viziune asupra lumii, ca şi
ştiinţa sau filosofia, iar simplul talent de-a înşira versuri pe hârtie,
pe care-l atribuim deobicei inspiraţiei, e doar o parte a actului poetic.
Sugestia lui Vianu poate fi completată de cea a lui Adrian Marino:
avem dreptul suveran (poate chiar obligaţia!) de-a semnala „erorile
grave şi aberaţiile sinistre”. Stând la masă cu un poet, acesta ar
trebui să ia atitudine acolo unde mintea captivă o ia pe lângă drum,
iar teoriile conspirative sau „vrăjitoriile pseudoştiinţifice” îşi fac
simţită prezenţa.
O dată înlăturată „poluarea intelectuală” care pluteşte peste
sfera poeziei, abia atunci putem avea pretenţia că poezia a fost (sau
a început să fie) repusă în drepturi. Până atunci există împrejur
suficiente simulacre, suficienţi „demoni ai minţii”, pentru ca poezia,
cu fantezia coborâtă în maidan, cu acea libertate esenţială de-a spune
lucrurilor pe nume redusă la tăcere de prejudecăţi anti-intelectuale,
să nu mai incite.

Film şi
teatru

Omul Vineri
părăseşte
Ljubljana

Despre cum poate fi recâştigat
prestigiul poeziei

Andrei P.Velea
MMX
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10
Intră regizorul îmbrăcat în jandarm - i se va spune:
Gardianul - urmat de oameni cu steaua lui David în piept.
Nimeni nu scoate un cuvânt, un sunet. Gardianul duce fiecare
om în celula sa, mimând ţipete. Unul dintre ei pare a-i spune
ceva, riscând să fie lovit, ceea ce se îmtâmplă şi apoi este
luat de două cadre sanitare.
Gardianul îşi aprinde o ţigară şi iese, urmat de apariţia
unui tânăr. Atunci când acesta ajunge în mijlocul plasei, ea
se ridică.

TÂNĂRUL: Ajutor! Ajutor! M-aude careva!?
GARDIANUL (intrând): Ia te uită ce avem aici...
Pe semne că n-ai fost băiat cuminte... (râde)
TÂNĂRUL (cu o falsă calmitate): Nu vei reuşi! Mă
voi lupta până la capăt! Voi tăia sfoara cu dinţii chiar
dacă îi voi pierde!
GARDIANUL (sarcastic): Hm... nimeni nu poate
lupta împotriva noastră. Iar sfârşitul tău va fi odată cu
judecarea pentru crimele tale. Colaboraţionistule! Ai tratat
cu inamicul pe pielea ta; te-a împins cineva la ăsta?
Trebuia să te gândeşti că vei fi prins odată şi-odată.
Curtea Marţială te aşteaptă, baiete! Vei plăti şi pentru
cei care au fugit... au sărit zidul în celălalt cartier!
TÂNĂRUL: Răzbunare, răzbunare, răzbunare!
GARDIANUL: Ia-o încet, băiete! Mai ai o şansă...
nu dispera! (Tânărul tace) Deci... accepţi? Vei fi pus...
să zicem... să supraveghezi celulele... Iar eu voi afla
totul...
TÂNĂRUL: Asta, niciodată! Nu-mi voi trăda poporul!
GARDIANUL: Tinere, cred că n-ai inţeles bine! Orice
problemă are o soluţie! Depui „jurământul” şi eşti scăpat
cu viaţă.
TÂNĂRUL: Am jurat deja pe spada regelui. Nu-mi
voi călca vreodată jurământul!
GARDIANUL: Prostule, altfel, te va aştepta ceva
mai rău decât moartea.
TÂNĂRUL (indiferent; naiv): Ce poate fi mai rău?
GARDIANUL: Crede şi nu cerceta!
Iese; semiîntuneric. Câţiva soldaţi îl lovesc pe Tânăr.
După plecarea lor, plasa coboară, iar Tânărul poartă barbă
şi are hainele rupte. Reintră Gardianul.

GARDIANUL: Hei?...
TÂNĂRUL (abia ridicându-şi ochii): Numărul
cinci.
Gardianul face semn spre culise de unde apar aceiaşi
soldaţi. Intră într-o celulă luând un deţinut. Ies prin partea
opusă. După un moment de linişte se aude un foc de armă.
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TÂNĂRUL: Eu... nu primesc nimic? Mi se poate da
puţină apă! (o cutie de conserve se rostogoleşte spre
el) Dar, nici ceva de mâncare n-ar strica! Doar un bob
de fasole, dacă aş găsi în cutia aia... (încearcă să ajungă
la ea, dar plasa îl împiedică) măcar unul de mazăre...
o sămânţă de neghină... de soia. (intră Regele şi o ridică)
Te rog, te implor! Îndură-te de mine! Împărţim bobul pe
din două! Îndură-te de un biet... (Regele se apropie de
el şi-i întinde cutia) Aaah... piei, satană!!
REGELE: Sunt regele tău! Am venit să-ţi dau o mână
de ajutor!...
TÂNĂRUL: De la tine nu vreau nimic! Şi-n fond,
conserva nu este a ta. Era aici de mult!
REGELE: Mi-a căzut din mână, creştine!
TÂNĂRUL (demn): Auzi, tataie, eu nu sunt creştin!
Vezi-ţi de treburile matale şi lasă-mă pe mine în pace!
REGELE: Cum, nu mă recunoşti? Doar ai jurat pe
spada mea!
TÂNĂRUL: Tataie, ştii ceva, fac pe spada ta! Nu
vezi că-i ruginită? Tu nu-mi poţi da nimic... şi n-am nevoie
de nimic. Ţarul Siberian îmi dă de toate. Nu te mai
recunosc drept regele meu! N-ai fost şi nici nu vei fi de
acum încolo. Eşti un oportunist, un ignorant... ce mai!...
un mincinos! Te reneg!
REGELE: Am venit sa-ţi redau libertatea şi, poate,
lumina. (scoate cu greu sabia din teacă)
TÂNĂRUL (disperat): Nu înţelegi că n-am nevoie
de nimic?! Eşti greu de cap?
REGELE: E de datoria mea să...
TÂNĂRUL: Nu poţi! Nu ai voie! Şi nici n-ai cum!
N-ai cum să hotărăşti tu! Eşti un nimeni, pleacă! Altfel
chem gărzile.
REGELE (taie, din mai multe încercări, un fir din
plasă): Mi-am vândut ultimul cal... unul mare, sur... îl
cumpărasem din Anglia. L-am vândut şi mi-am cumpărat
conserve... (scoate o conservă din buzunar)
TÂNĂRUL: Gărzi! Gărzi! Gărzi! Ajutor!
REGELE (făcându-i semn să tacă): ...îmi trebuiesc
conservele pentru a-mi recăpăta regatul. (priveşte în
jur) Acum trebuie să plec, vin gărzile. (lasă conserva
lângă Tânăr şi iese; intră trei soldaţi)
PRIMUL SOLDAT: Cine a încălcat codul?
TÂNĂRUL (speriat): Nimeni, de ce?
AL DOILEA SOLDAT: S-a întrebat: „Cine a încălcat
codul?”
AL TREILEA SOLDAT: S-a răspuns că nimeni.
PRIMUL SOLDAT: Trebuie acordată o corecţie celui
care...
TÂNĂRUL: Nu s-a întâmplat absolut nimic.
(se grăbeşte să ia conserva şi s-o ascundă)
PRIMUL SOLDAT (observând): Stai!

CEILALŢI DOI SOLDAŢI: Eşti somat să stai pe
loc!
PRIMUL SOLDAT (luându-i conserva din mână):
Asta-i revoltă! (toţi trei soldaţii se reped asupra
TÂNĂRULui, însă, intră Gardianul şi-i opreşte)
GARDIANUL (cu un cuţit însângerat în mână):
Într-adevăr este revoltă! Este revoluţie. Guvernul a căzut!
Dictatorul a fugit...
CEILALŢI: Ura! Ura! Ura!
UN SOLDAT (Gardianului): Au plecat ai noştri?
GARDIANUL: Nu, au venit ai noştri!
Scena se luminează, inclusiv ecranul, unde se poate vedea
Bărbatul în aceeaşi postură ca-n scena precedentă.

GARDIANUL: Dintr-un moment într-altul se aşteaptă
să fie prins şi judecat pentru crimele sale odioase.
TÂNĂRUL (ieşind din plasă şi ridicând cutia):
Atunci, să sărbătorim!
CEILALŢI: Victorie! Victorie!
Celulele se deschid şi scena este invadată de lume ce
strigă: “Victorie!”.

GARDIANUL (aruncându-şi şapca şi decoraţiile
din piept): Ne trebuiesc, totuşi, martiri! Revoltă fără eroi
şi martiri nu există!
SOLDAŢII: Da, ai dreptate!
UN BĂTRÂN: Cine să fie eroul?
GARDIANUL: Eroul sunt eu! Eu v-am apărat de
exterior, (un grup îl ridică pe umeri) v-am ţinut departe
de evenimente. Eu însumi am abrogat codul!
CEILALŢI: Ura! ura! ura!, trăiască eroul!
GARDIANUL (scoţându-şi un revolver): Martiri
sunt pretutindeni. Ei nu au nume. Nimeni nu i-a cunoscut
în a...profunzime. (îndreaptă revolverul spre Tânăr
şi-l împuşcă; femeile îl bocesc) Să ne închinăm martirilor,
căci lor le aparţine adevărul şi dreptatea. Lor le datorăm
clipele noastre de libertate. Lacrimile nu sunt demne de
ei: i-ar dezonora! Căci şi-au apărat poporul cu dârzenie
negândindu-se niciodată la plânsetul femeii şi a mamei...
CEILALŢI: Vivat! Vivat! Vivat!
Pe ecran, Bărbatul se apropie în prim-plan apucându-şi
capul cu mâinile.

BĂRBATUL (urlă): Nuuuuu!
Ecranul se stinge. La fel şi luminile; doar Gardianul
rămâne luminat. Ceilalţi mimează urale aruncându-şi
pălăriile în sus. Ies; rămân doar umbrele bocitoarelor din
jurul TÂNĂRULui. Lângă ele se aprinde o lumânare. Linişte.
Din când în când se mai fac auzite voci din culise: „Foc!
Foc!”, „Vivat! Victorie!”, “Trăiască libertatea!”.
Apoi... linişte.
(va urma)

Nunta mută
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Cinematografia românească a ultimilor ani repetă obsesiv
în diverse forme expunerea dramelor istorice, personale în ultimă
instanţă, care au avut loc în obsedantul deceniu sau temuta
Epocă de Aur. De fiecare dată producţiile trădează vagă
nostalgie a inocenţei: serbările de pionieri, bentiţele şi
sarafanele, munca patriotică şi alte chestii de genul Good Bye
Lenin, toate puse laolaltă pentru a readuce la viaţă o epocă pe
care mulţi dintre noi ne-o mai amintim încă şi nu chiar în
coşmaruri. Desigur, aberaţiile comuniste nu sunt atenuate sau
scuzate de cineaşti, ci mai degrabă aşezate într-un context,
pentru ca tinerii postdecembrişti sau publicul european de film
să-şi facă o imagine cât de cât obiectivă asupra anilor când se
spuneau bancuri în şoaptă şi se asculta Europa Liberă cu
urechea lipită de difuzorul dat la minim.
Nunta mută a lui Horaţiu Mălăele este o excepţie. Este da,
şi ea, o comedie. Se râde şi aici de comunişti, însă altfel. Într-o
variantă elaborată a poienii lui Iocan, desfăşurată de data
aceasta în cârciuma satului, majoritatea de dreapta filozofează
pe marginea istoriei şi ridiculizează plini de sarcasm pe puţinii
adepţi ai comuniştilor, vădit într-o stare de inferioritate nu atât
materială cât mai ales neuronală. Mălăele priveşte comunismul
cu umor, însă nu cu înţelegere, ci dispreţuitor, iar comedia lui
nu poate fi nicicum gustată de toţi. Şi asta pentru că la el
cinematografia este un experiment artistic inovator întru totul.
Trebuie să mărturisesc faptul că primele minute, dacă nu
prima jumătate de oră a peliculei, mi s-au părut deplorabile: un
film cu tuşe prea groase şi un comic uşor exagerat, bombastic,
ne-credibil. Ţăranii sunt mult prea inteligenţi, libertinismul sexual
prea larg pentru un sat românesc postbelic, iar felul în care se
desfăşoară nunta, niţel prea supra-realist. În plus, ocupanţii
roşii au interzis petrecerile din pricina morţii lui Stalin, care a
survenit pe la începutul lui martie 1953, iar la sat orice s-ar
putea face închizând ochii, însă nuntă în Postul Mare, nicidecum.
Să fie astea scăpări ale maestrului? Le-aş pune mai degrabă pe
seama unui om desăvârşit al teatrului. Filmul Nuntă mută este
o punere în scenă originală a unei piese dramaturgice
suprarealiste, în care comedia şi tragedia sunt una, pentru că
viaţa în sine în acest colţ uitat de americani al Europei, este una
nu chiar bucolică.
Se zice des la noi că un anumit lucru nefăcut bine e „ca
nunta fără lăutari”, iar nuntaşii noştri, nimeni alţii decât lumea
culturală a României postbelice, deşi au încercat să
supravieţuiască în linişte, nu puteau să tacă de-a binelea. Lumina
nu poate să stea prea mult sub obroc, iar nuntaşii până la urmă
nu reuşesc să-şi stăpânească bucuria momentului şi explodează,
dându-se în vileag, la fel s-a întâmplat acum mai bine de o
jumătate de secol cu mulţi reprezentanţi ai noţiunii de român.
Unii au fugit, alţii au supravieţuit în mari chinuri, alţii au dispărut
sub şenilele tancului de la răsărit. Mai trăiesc şi azi unii dintre ei
ca nişte fantome ale unei vremi apuse, priviţi drept curiozităţi
jurnalistice, asemenea femeii nebune de la sfârşitul peliculei.
Normalitatea de altădată e azi mai mult ca înainte paranoia, iar
băltăreţul din răsărit mai adie uşor. Vizionare plăcută!

Mitruţ Popoiu
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Regele Carol I
(continuarea articolului din numărul 104
al revistei)
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Era pregătită ţara noastră pentru a primi
pe principele Carol? Situaţia dificilă la noi
consta în lipsa oricărui simţământ dinastic,
„spiritul politic” românesc fiind deprins de
atâtea generaţii cu domnii efemere, indiferent
la desele schimbări ale domnitorilor. Se impunea înrădăcinarea
acelui cuget trainic de credinţă în persoana domnitorului şi mai
ales în perspectiva succesiunii ereditare la tron. Cum să se
nască acest sentiment când una dintre cele mai solide instituţii
ale statului, armata, fusese mânjită de actul de abdicare a
domnitorului A.I.Cuza, la 11 februarie 1866?
Ce se aştepta de la tânărul domnitor: multă prudenţă şi mai
multă îngăduinţă, o răbdare dusă până la limitele sufleteşti
omeneşti şi o cunoaştere a mediului românesc. Această alegere
avea avantajul unei garanţii pentru existenţa statului.
Deşteptarea şi întărirea simţământului dinastic depindea,
în afara însuşirilor personale ale principelui, de acţiunile
partidelor noastre politice, de luptele parlamentare, de presă şi
nu în ultimul rând de educaţia dată tinerilor români în
şcolile româneşti. 1
Presa din 3 aprilie 1866 difuza ştirea că la Bucureşti
plebiscitul pentru alegerea prinţului Carol de Hohenzollern a
început. Rezultatul plebiscitului a fost decisiv prin numărul
voturilor exprimate: 685.969 de voturi pentru şi 224 contra. Acest
rezultat a constituit o largă adeziune a poporului român la
alegerea prinţului Carol. Rezultatul impresionant de adeziune a
fost primit cu mare bucurie de toate straturile populaţiei dar nu
şi de agenţii ruşi care umpluseră ţara, răspândind zvonuri
ameninţătoare cum că o armată austro-rusă precum şi trupe
turceşti vor intra în Principate. Camerele alese în şedinţa din 1
mai 1866 a declarat în unanimitate: „…Adunarea, având
respectul datorat Înalţii Porţi şi puterilor garante, declară
pentru ultima dată în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor că
voinţa nestrămutată a Principatelor Unite este aceea de a
rămâne ceea ce sunt; o Românie unită, indivizibilă sub domnie
ereditară a unui prinţ străin provenit din una dintre familiile
suverane ale Occidentului, acest principe al acestei Românii
unite, indivizibile, fiind prinţul Carol de Hohenzollern pe
care pe această cale adunarea îl proclamă sub numele de
Carol I”. 2
I.C.Brătianu, ca trimis al guvernului român, după ce a primit
aprobarea acestei alegeri din partea împăratului Napoleon al
III-lea, s-a deplasat la Düsseldorf pentru a obţine o audienţă la
principele Karl Anton la care, din „întâmplare”, va asista şi
prinţul Carol. Audienţa din 19 martie 1866, care a durat trei ore,
în care I.C.Brătianu a lăsat o puternică impresie asupra celor
doi prinţi, a contribuit decisiv la luarea unei decizii din partea
prinţului Carol. Acesta, la solicitarea expresă a lui I.C.Brătianu,
a avut un tęte-ŕ- tęte cu prinţul Carol în care au fost expuse
pericolele care planează asupra Principatelor dacă decizia se va
amâna prea mult.
Încurajat de Bismarck, care îl îndeamnă să facă pasul
decisiv, îi sugerează să adopte tactica faptului împlinit (fait
accompli) cu care se vor confrunta Marile Puteri care, în cele
din urmă, vor trebui să recunoască un fapt care nu se va mai
putea schimba.3. Într-adevăr, la Conferinţa de la Paris, din cele
şapte voturi, Franţa, Italia şi Prusia au fost contra acestei
alegeri. 4
În aceste condiţii, pe 8 mai 1866 are loc o întâlnire a prinţului
Karl Anton cu I.C.Brătianu, Bălăceanu şi prinţul Carol unde
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s-a discutat traseul de parcurs până în România dat fiind faptul
că Germania era în război cu Austria. Prinţul Carol alege drumul
cel mai scurt prin Viena-Baziaş sub acoperire cu paşaport
elveţian pe numele de Karl Hettingen, cetăţean care călătorea
în interes de afaceri spre Odessa. Din prudenţă prinţul a
desprins monogramele de pe lenjerie şi de pe valiza cu obiecte
de toaletă, pentru a se evita orice bănuială la controlul vamal.
Duminică, 8 mai 1866, pe vapor se afla şi I.C.Brătianu care
sosise de la Paris exact la timp ca să-l poată întâmpina pe
prinţul Carol la Turnu Severin unde, ajuns pe pământ românesc,
îşi scoase pălăria şi desconspiră identitatea călătorului care a
fost rugat să urce într-o trăsură trasă de opt cai. 5
A urmat o călătorie neîntreruptă prin Craiova şi Slatina,
unde a fost aclamat de populaţia îmbrăcată în costume populare
bogat colorate şi de primari care au ţinut cuvântări. Primul
popas a fost făcut la Piteşti, unde este întâmpinat de generalul
Golescu, membru al Locotenenţei Domneşti şi de ministrul
afacerilor externe Ion Ghica. După o călătorie de un ceas, prinţul
împreună cu înalţii demnitari sunt invitaţi la moşia familiei
Golescu unde mama fraţilor Golescu, în vârstă de 76 de ani,
invită oaspeţii la un prânz. Se pare că prinţul nu a poposit şi la
Florica din apropiere, unde era casa părintească a
familiei Brătianu.6
Traseul parcurs până la Bucureşti cu trăsura trasă de 12
cai a constituit un bun prilej pentru prinţ de a admira frumosul
port românesc pe care îl îmbrăcau românii la sărbătoare. Se
pare că la Ghergani, unde era conacul lui Ion Ghica, s-a făcut
un popas pentru ca prinţul să-şi pună fracul cu care dorea să
apară în capitala tuturor românilor.
Pe data de 10 mai 1866 a avut loc intrarea solemnă în
Bucureşti, unde primarul Dumitru Brătianu a prezentat prinţului
cheile oraşului, în prezenţa celor 30.000 de bucureşteni care
asistau cu entuziasm la acest moment istoric pentru ţara
noastră. A urmat o slujbă oficială la Mitropolie, unde prinţul a
sărutat Crucea şi Evanghelia după datinile noastre. La
Parlament, în imediata vecinătate a Mitropoliei, prinţul Carol a
fost întâmpinat de Lascăr Catargiu, membru al Locotenenţei,
miniştrii, deputaţii celor 33 districte ale ţării, consilierii Curţii
de Casaţie, membrii Curţii de Conturi, ai Curţii de Apel, etc. Pe
masa din faţa tronului Mitropolitul Nifon a pus Crucea şi
Evanghelia şi invită pe principe să depună jurământul pe legile
ţării.7 Principele emoţionat a ţinut o cuvântare în limba franceză
ca răspuns la mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor:
„….Punând piciorul pe acest pământ sacru, am devenit
român… Vă aduc o inimă credincioasă, gânduri cinstite,
deschise, voinţă fermă de a face numai bine, un devotament
nemărginit pentru noua mea patrie şi acel respect neclintit
pentru lege şi drept, respect pe care l-am învăţat de la
strămoşii mei… Începând din această clipă suntem un trup
şi-un suflet! Să credeţi în mine aşa cum eu cred în voi….
Trăiască România!”. 8
A doua zi a fost consacrată depunerii jurământului de
către trupe pe terenul de instrucţie al garnizoanei de la
Cotroceni, prilej solemn cu care principele Carol a îmbrăcat
pentru prima dată uniforma de general român.
Reşedinţa princiară a fost pentru început o casă modestă
a familiei Golescu, pe care statul o cumpărase cu 15 ani înainte,
după ce servise ca şcoală militară, cazarmă, spital
şi comandament.
Prinţul şi-a asumat în primele clipe o sarcină deosebit de
grea. Toate vistieriile statului erau goale, cei mai mulţi

(urmarea la p.37)

Gabriela Eftimie Iaurum

Magic, mitic şi religios în proza
voiculesciană
Cultivator al fantasticului, pe Voiculescu îl pasionează
până la obsesie “întâmplări de dincolo de fire” care închid
semnificaţii ce străpung aparenţele. Atenţia e dirijată pe
nesimţite spre universul intelectual şi moral ce incită la mediaţie
asupra condiţiei umane: rostul idealului şi al lucidităţii, relaţiile
cu celelalte vieţuitoare, cu natura în totalitatea ei autodepăşirea
prin cunoaştere etc.
Personajele lui Voiculescu se integrează în mediul arhaic
al satului fiind considerate persoane deosebite, chiar ciudate,
la care oamenii satului apelează doar în momente de răscruce
ale vieţii. Întâmplarea povestită debutează de obicei cu plecarea
povestitorului din mediul lui social - oraşul - şi intrarea într-o
lume deosebită, acel spaţiu natural şi sălbatic pe care îl oferă
vânatoarea, spaţiu situat într-o zonă montană. Străin de lumea
arhaică unde se găseşte pentr-u un timp limitat, Voiculescu va
povesti o întâmplare care l-a implicat, ca erou sau ca martor,
fără voie. E o întâmplare stranie, unică în existenţa lui, cu forţă
de impresionare ce nu se poate uita. Această stare de tensiune
unică, trăită cândva şi pe care memoria lui a păstrat-o
neschimbată , povestitorul doreşte s-o transmită şi
ascultătorilor săi.
Într-o singură naraţiune povestitorul manifestă interes şi
curiozitate pentru lumea sălbatică în care se află, lăsându-se
conştient deliberat, atras în întâmplarea ce va deveni povestea
lui.
Este vorba despre povestirea „În mijlocul lupilor”. Autorul,
în persoana magistratului, se simte atras de ciudatul Lupar pe
care colectivitatea satului nu-l accepta. Întâlnirea aceasta dintre
un intelectual şi personajul pe care l-am numit „om fantastic”
stabileşte o afinitate de esenţă între povestitor şi lumea
povestirii. Peste capul umanităţii comune, care respinge orice
consideră ea anormal, povestitorul - intelectual îşi găseşte
temele tocmai în ceea ce este insolit, extraordinar. Iar în cazul
acesta îl interesează nu ostilitatea satului faţă de Lupar ci
dârzenia acestuia în lupta vieţii, forţa cu care biruie lumea
duşmănoasă.
Spaţiul naraţiunii, al cărui erou va fi Luparul, e un sat
dintr-un ţinut deluros, la poalele muntelui. Nişte râpi imense
săpate de ape în roca vânătă dădeau impresia unei lumi arhaice
de o „primitivitate tulburătoare”. În acest spaţiu trăieşte Luparul,
fiinţa singuratică care şi-a construit adăpost în afara satului
într-un fel de peşteră scobită în stâncă. Nicio fiinţă umană şi
niciun dobitoc domestic nu trăieşte în curtea lui, pentru că
nu-i poate suferi prezenţa.
Totuşi datele exterioare ale personajului nu-l recomandă
ca pe un monstru fantastic ci, cel mult, ca pe un om aspru
sălbatic: „era un bătrân verde uscat, înalt şi ciolănos, posomorât,
dar cu o privire arzătoare, părul des căzut pe frunte şi mâinile
lăţite, cu degetele răschirate ca nişte labe. Chipul măsliniu şi
prelung, spânatic, abia ţărcuit pe sub fălci de zgardă de barbă
rară şi ţepoasă, avea ceva tainic, trist şi totodată vehement în
el”. Luparul lui Voiculescu a fost un copil crescut între lupi.
Tatăl şi bunicul său, pădurari şi vânători vechi, creşteau pe
lângă ei lupi pe care îi prindeau de mici ca să-i facă ajutoare la
vânătoare. Copilul crescuse între căţeii de lup, mâncând alături
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de ei, jucându-se şi bătându-se cu ei. Astfel el învăţase nu
numai obiceiurile lupilor, dar şi graiul lor. Luparul e un om lup,
făptura ciudată şi singulară precum un hibrid, urât deopotrivă
de lupi, care văd în el omul, vântorul, stăpânul, şi respins de
oameni, care văd în el fiara.
Surprinzător aflăm că Luparul e şi artist. Pe pereţii peşterii
lui sunt zugrăvite în cărbune sau cu humă roşie o mulţime de
chipuri de animale trasate cu o mână sigură şi vădind o dibăcie
uimitoare. Asistăm astfel la un moment de artă autentică, acel
fior de artă care se găseşte materializat în pictura animalieră
primitivă de pe pereţii peşterilor preistorice.
Vânător, magician şi artist primitiv, Luparul pare o fiinţă
umană transmisă din altă eră, nealterată, ca prin mecanismul
unei fantastice maşini a timpului. Pe fundalul acelei lumi naturale
şi sălbatice, unde totuşi se găseşte o aşezare cu oameni pentru
care timpul a evoluat, Luparul reprezintă un fenomen de
conservare a naturii umane primitive la nivelul unui individ, în
concordanţă cu natura din jur. Nu e de mirare că Luparul trăieşte
ca un pustnic, ocolit de toţi şi că el răspunde urii tot cu ură.
Trăind în acelaşi orizont spaţial oamenii obişnuiţi şi individul
purtător de esenţă arhaică nu trăiesc însă în acelaşi orizont
temporal şi de aceea între ei nu se poate stabili nicio
comunicare.
Ca în cea mai mare parte a operelor lui Voiculescu, unde
situaţia epică predilectă repetată în mai multe variante este
desfăşurarea unui ritual magic, şi aici accentul cade pe o scenă
de magie. În noaptea Sfântului Andrei, una din acele nopţi
fantastice ale anului când omului i se deschid porţile de
comunicare cu natura, Luparul îşi dezvăluie meşteşugul de
vrăjitor al lupilor. Aceasta este noaptea când lupii îşi primesc
pentru tot anul merticul lor de prăzi. Vechea pravilă a vânătorilor
primitivi, pe care o invocă şi Odobescu în Pseudokinegeticos,
reflectând alte raporturi între vânător şi vânat decât în epoca
modernă, îi dă animalului drepturi mai mari, chiar şi drepturi
asupra vieţii omului. Fiecărei fiare îi este sortit un anume om
(atât şi nimic mai mult) pe care are voie să-l mănânce şi asta
doar în noaptea de Sfântul Andrei.
În locul unde ajung luparul şi însoţitorul său îi întâmpină
„o pustietate şi un ger de planetă moartă”, luna, astrul romantic,
joacă perfect rolul său de catalizator al misterelor. În plus, cu
plăcerea lui analitică, scriitorul descifrează în apariţia lunii
prezenţa unui strat de lumină izolator între spaţiul magiei şi
restul lumii. Scena întâlnirii dintre Lupar şi haiticul lupilor e
remarcabilă nu numai prin ineditul ei, dar şi prin excepţionala
tensiune pe care textul reuşeşte să o transmită. Luparul
„vorbeşte” cu lupii strânşi în jurul lui, le transmite parcă ceva,
îi ceartă sau le împarte prăzi ca un stăpân; nu ştim ce se întâmplă
de fapt, totul rămâne o taină. Apoi intensitatea tensiunii creşte
când însoţitorul Luparului cade din copacul unde stătea
ascuns, în mijlocul haitei. Ca să-l apere de fiare, Luparul luptă
cu ele prin magie: din ochii şi mai ales din degetele lui curge un
fluid fosforescent care fascinează fiarele, le încremeneşte şi
apoi le face să dea înapoi.
(urmarea la p.35)
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Creşterea animalelor:

Văcăritul
32

După cum afirmă şi Ion Vlăduţiu, văcăritul vitelor cornute
mari se făcea pe izlazul din apropierea satului. Cirezile erau
păzite ziua de văcari, iar noaptea vitele erau luate de fiecare
proprietar acasă1. Această formă de asociere nu cuprindea
însă toate animalele. Boii, adică animale pentru tracţiune
- aproape în exclusivitate – păşteau în cirezi separate, fiind
daţi la păşunat atunci când nu era nevoie de ei la muncile
câmpului. Erau lăsaţi acolo şi pe timp de noapte.
Mânzaţii, vacile sterpe şi viţeii înţărcaţi constituiau o altă
cireadă. Aceştia nu mai erau aduşi acasă decât toamna târziu,
când de abia mai puteau fi recunoscuţi de către stăpân. Pentru
recunoaştere se foloseau semnele de marcare cu dangaua.
Locul de adăpostire a cirezii pe timp de noapte era numit
părcanie2, „la părcanie”. Deseori mânzaţii şi viţeii nu mai
erau duşi la cireadă, ci erau „mărginiţi” prin locurile nearate,
împreună cu micile cârduri de miei – cârlani – şi oi sterpe, de
către copiii ori preadolescenţii fiecărui gospodar.
Şi vacile cu lapte erau oprite uneori de la cireadă, atunci
când iarba de pe imaş se „tocea”, mai ales în anii secetoşi.
Retragerea temporară a animalelor din cireadă nu afecta însă
cu nimic plata păşunatului, stabilită încă din primăvară.
Paznicii, deseori familii de
ţigani localnici sau veniţi din alte
sate, îşi făceau un bordei în
marginea satului sau în marginea
islazului pe care păşteau
animalele.
Plata paznicului se făcea
atât în bani, cât şi în cereale, iar
pe timpul verii sătenii trebuiau
să le dea o anume cantitate de
carne, de brânză, de făină, ulei
etc., pentru hrana zilnică.
După colectivizare, rostul
acesta tradiţional s-a cam deteriorat. În unele sate nu s-au mai
putut constitui marile cirezi, iar gospodarii au reuşit să se
asocieze doar pentru constituirea unei cirezi mici, pe care o
păzeau ei înşişi, cu rândul (Gohor).
Problema păşunilor, a păşunatului şi a hranei animalelor
în general este bogat ilustrată de-a lungul timpului prin
documente de arhivă. În actele de vânzare-cumpărare ori de
„întărire” a proprietăţii sunt menţionate de obicei fâneţele.
În împuternicirea pe care Constantin Moghilă, voievodul
Moldovei o dă mănăstirii Neamţ pentru a lua deseatină tuturor
celor care vor ara în hotarul Piscului, proprietatea mănăstirii,
precizează: „(...) iar de la cei care vor cosi să le ia fânul”3.
Este atestată în acest mod existenţa unor fâneţe ce nu erau
folosite doar pentru păscut, ci erau şi cosite, precum şi modul
în care erau sancţionaţi sătenii care încălcau reglementările
legale. Pedeapsa era, bineînţeles, deosebit de uşoară.
În relaţiile boier-clăcaş din perioada Regulamentului
Organic, sunt reglementate, pe lângă altele, şi suprafeţe de
fâneţe pe care boierul era obligat să le includă în suprafaţa de
teren pe care trebuia să i-o dea clăcaşului în schimbul unor
prestaţii. Distribuirea suprafeţelor de pământ era condiţionatămatematic de numărul animalelor de muncă. Acest criteriu s-a
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păstrat şi după Unire, în timpul împroprietăririlor lui Cuza. Adică,
suprafaţa de pământ primită de gospodarul cu şase boi era mai
mare decât a celui cu doar patru boi, cu doi boi sau
respectiv a pălmaşului.
Deşi calul nu a lipsit din zonă, în trecut prezenţa lui în
actele de cancelarie este mai puţin sesizată. După cum am amintit
şi mai sus, în unele acte de vânzare-cumpărare, suma datorată
de cumpărătorul unei suprafeţe de pământ era completată
deseori, cel puţin parţial prin animale. Acestea sunt însă de cele
mai multe ori boi, vaci, viţei şi mai rar cai. Chiar şi în situaţiile
raportate către ministere, în care erau trecute animalele de muncăde tracţiune- apar, de obicei, boi şi nu cai. Bunăoară, la 18
octombrie 1673, „Dumitraşcu cu soţia sa Mărina şi copiii lor
vând lui Merăuţă, nepotul din satul Durăşti, pământ cu pomi,
cu doi boi, preţuiţi 20 de lei bătuţi (....)” (CDM, vol. III, 1673).
Totuşi, la 19 aprilie 1560, Alexandru Vodă voievod dă şi întăreşte
uric slugilor lui: Stanciul, Trotiman, Mihail şi Drojdie şi femeilor
lor Marica, Toma şi Sava părţi din satul Bălăneşti, pe Juravăţu,
primind de la acesta 6 cai buni4. De asemenea, la 16 martie 1577,
Petru, voievodul Moldovei, întăreşte uric boierului Bilă, mare
vornic, pentru satul Cămileşti, pe Bârlad, cumpărat de la Domn
cu 400 de zloţi tătăreşti şi 8 cai
buni5.
De abia în actele de arhivă
din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea găsim mai frecvent
referiri la tranzacţii cu cai. Astfel,
în anul 1873, octombrie, 16,
întâlnim menţiunea că unui
locuitor din comuna Oasele Rediu i-a dispărut un cal din
herghelia de cai ai cătunei. Ni
se indică astfel modul de
organizare a păşunatului - în
herghelie - precum şi numărul destul de mare de cai din localitate,
din moment ce se constituiau într-o herghelie. De fapt, acest
lucru reiese şi dintr-o statistică efectuată în aceeaşi perioadă,
adică: 85 capete cai, 480 capete bovine, 1593 capete ovine la un
număr de 80 de locuitori6. În timpul efectuării împroprietăririi şi
după aceea, documentele de arhivă relevă o adevărată luptă
dusă de săteni pentru obţinerea unor imaşuri satisfăcătoare
atât sub aspect cantitativ, precum şi calitativ. Erau cazuri în care
boierii le ofereau suprafeţe corespunzătoare cantitativ, dar
terenurile erau accidentate, deci cu un randament scăzut.
(va urma)

Eugen Holban
Note:
1
Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1973, p. 262.
2
Informaţie din comuna C. Negri. Denumirea nu este generalizată
însă în toată zonă.
3
CDM, vol. I, nr. 1459.
4
CDM, vol. I, p. 143
5
CDM, vol. I, nr. 1577, martie, 16.
6
Arhivele Statului, filiala Galaţi, Dosar 1873, octombrie, 16.

Isabel Vintilă

Inventatorul Zenobiei (I)
Singurul roman scris de Gellu Naum,
Zenobia, a avut se pare ca motive de
inspiraţie romanele Nadja de Breton şi Le
Paysan de Paris de Aragon. Într-un
interviu realizat de James Brook, poetul
recunoaşte că romanul este o replică la
Nadja a lui André Breton şi că soţia sa
Lyggia este protagonista acestui roman:
„Lyggia este cea care m-a scos din nebunie
şi disperare şi care m-a redat androginului.
Acum, la bătrâneţe, amândoi regăsim
lumea, în întuneric, acolo unde am
lăsat-o”1. După spusele soţiei sale, lucrarea
a fost scrisă pe parcursul a patru ani,
autorul lucrând o perioadă şi în secret: „El
a lucrat la Zenobia vreo patru ani. S-a
întâmplat ca eu să aflu cam la un an după
ce începuse să scrie la această carte.
Adevărul e că poeziile mi le citea imediat
după ce le termina. În general, însă, nu voiam
să-l pisez atunci când vedeam că scrie ceva şi nu-mi citeşte.
Mă gândeam întotdeauna că orice ar face el nu poate fi decât
frumos. La un an de zile după începerea cărţii, ne aflam la
Comana. Eu eram pe terasă şi îi reproşam că nu mă ajută la
treburile din curte. Atunci, el a ieşit din camera lui şi mi-a spus:
„Bine, iubito, eu scriu despre tine şi tu mă cerţi că nu te ajut să
cari o masă?!”. Abia atunci mi-am dat seama că scrie ceva despre
mine, dar nu am căutat să aflu mai multe. Ce era de citit îmi citea
singur, întotdeauna. Nu-mi plăcea să insist sau să citesc fără
ştirea lui foile de pe masa de lucru. Ştiam că nu ascunde nimic
de mine şi aveam o încredere oarbă în el.”2
Este cunoscut faptul că Gellu Naum şi soţia sa Lyggia au
trăit o mare iubire despre care fiecare afirma că l-a salvat, în
condiţiile în care salvarea înseamnă scoaterea din cotidian şi
accesul la o lume a suprarealităţii. De asemenea, poetul a
susţinut întotdeauna că scrierile sale nu ar fi fost aceleaşi fără
prezenţa iubitei. Afirmaţia poate fi probată prin schimbarea de
tonalitate şi de tematică din prima etapă a creaţiei, când spiritul
revoltat al tânărului suprarealist căuta o eliberare violentă,
brutală de tot ceea ce însemna convenţie. În cea de-a doua
fază, acesta se apleacă spre înţelesurile adânci ale existenţei,
fiind deja eliberat prin iubire: „Viaţa mea a avut de câştigat, ca şi
creaţia mea. Lyggia a devenit sprijinul meu spiritual, poarta
mea, «partea cealaltă» (cum se intitulează una din cărţile mele).
M-am apropiat de izvoarele poeziei, chiar şi atunci când eram
înfometat şi bolnav şi rătăcind pe la ţară. M-am pierdut în lume,
apoi m-am pierdut în Lyggia, acolo unde m-a găsit ea”3, afirma
Gellu Naum.
La rândul ei, Lyggia spune că, mai ales în Zenobia, se pot
regăsi decupaje din fabuloasa lor poveste de dragoste care
s-a împletit cu experienţe unice. Unele dintre acestea sunt
descrise în amănunt în roman, iar autenticitatea acestora este
confirmată atât de poet, cât şi de apropiaţii săi: „E vorba aici de
puterea dragostei. Toată lumea îşi doreşte aşa ceva. Toţi vor să
aibă parte de o dragoste nemaipomenită. Zenobia e ca un obiect
fermecat, de aceea pentru foarte mulţi nici nu contează dacă nu
înţeleg totul. În toţi aceşti şaizeci de ani, dragostea a făcut

minuni: jocurile noastre, vindecarea lui,
desenele, întâmplările miraculoase”4.
În acest context, putem afirma că romanul
Zenobia este o scriere în care se descrie
procesul devenirii, al regăsirii sinelui, într-un
cadru dominat de prezenţa femeii iubite, de
prezenţa „salvatoarei”. Această scriere
cuprinde foarte multe fragmente care
demonstrează faptul că iubirea reprezintă un
stadiu iniţiatic în procesul individuaţiei
jungiene. Ideea de iniţiere prin intermediul
dragostei nu este nouă în literatură, un exemplu
concludent fiind cel al lui Dante. Mircea Eliade
vorbeşte în Istoria credinţelor şi ideilor
religioase despre cazul lui Dante şi despre
existenţa unei organizaţii din secolul
al XII-lea din care se pare că acesta făcea parte,
Fedeli d’amore, „o oaste secretă şi spirituală
având drept scop cultul Femeii unice şi
iniţierea în misterul dragostei”5. Această idee,
că femeia poate fi centrul universului prin care pot dobândi
cunoaşterea marii iniţiaţi, îşi are originile în modelul Mamei
Divine care apare în gnozele din secolele al II-lea şi al III-lea6.
Diferite ipostaze ale femeii devin astfel centrul preocupărilor
unor scriitori din secolul al XII-lea sau al unor grupuri care
refuzau supremaţia Bisericii Catolice. În contextul iniţierii prin
iubire, femeia lui Dante depăşeşte ipostaza de „intelect
transcendent”7 pe care o susţinea gruparea amintită mai sus.
Beatrice mediază relaţia dintre uman, reprezentat de Dante, şi
Divinitate, ea fiind, aşa cum spunea Eliade, „misterul mântuirii”.
Asemănările dintre femeia lui Dante şi cea din opera lui Naum
sunt evidente mai ales în scrierile de maturitate ale acestuia din
urmă. Influenţa lui Dante este clară în scrierile naumiene,
anumite pasaje din romanul Zenobia care ne trimit la Divina
Comedie susţinându-ne ipotezele în acest sens. Mai mult, un
capitol din acest „homan” al său se intitulează într-o notă ironică
Ultima întâlnire a lui Dante cu Beatrice pe o ceaşcă de cafea
fabricată în Suedia. Şi iubita lui Naum este o mediatoare, o
călăuză, dar nu în relaţia cu Dumnezeu, ca la Dante, ci în relaţie
cu „partea cealaltă” sau „domeniul presimţirilor”, este iubită,
mamă, soră, trinitate care apare foarte des în scrierile sale: „De
la postul meu de pe scară exhibam lucruri esenţiale pe care le
dispreţuiam / se cobora o berenice mă întreba de acte / o mamă
nebuloasă, cum să spun, înflăcărată / ca o cascadă rece muream
pe baricada ei / purta rochii subţiri beretă ştia câte ceva din
adevărurile noastre dubioase / odată în pădure am vorbit cu ea
/ sora mea tăcută ce tot lucrai tu la o cantină pe câmp / acolo
te-am văzut prima oară şi numai norii te acopereau”8.
Aceste versuri pot constitui, de fapt, cheia întregului
roman al lui Naum, iubirea fiind o etapă din procesul iniţiatic pe
care poetul suprarealist l-a parcurs de-a lungul întregii sale
existenţe. Dacă pentru Dante, arta şi mai cu seamă poezia pot
mântui, pentru Naum scrisul este „fiinţare”, deşi nu recunoaşte
în roman acest lucru decât la adăpostul unei ironii cu care şi-a
obişnuit cititorii: „Eu scriu aici (pentru că s-ar părea că scriu)
despre dragoste şi-mi place bâiguiala asta care îmi dizolvă
(urmarea la p.34)
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(continuarea de la pag. 33)
inteligenţa şi cultura ca să-mi deschidă alte porţi”9. Iubita îşi
are rolul ei în acest act fiinţator şi execută un adevărat ritual în
romanul Zenobia, gesturi pe care se pare că le îndeplinea şi
Lyggia Naum în viaţa de zi cu zi. Spre exemplu, desenele pe
care Zenobia le realizează pe întuneric, legată la ochi, reprezintă
mai mult decât un produs al unor jocuri suprarealiste. Aflată în
transă, ea desenează naiv portretul iubitului, acesta având
lipit de partea stângă a feţei chipul ei, mai mic, întocmai ca o
ureche. Lumile interioare ale celor doi îndrăgostiţi sunt legate
de reprezentarea în miniatură a femeii, o reprezentare formată
din mai multe cercuri. Cel de-al doilea desen este „Starea Lumii”
care apare şi în scrierea experimentală Calea Şearpelui: „În
seara aceea, poate pentru că mă văzuse necăjit, Zenobia şi-a
amintit de jocurile noastre şi mi-a cerut hârtie şi creion. I le-am
dat, împreună cu bucata de carton care îmi ţinea loc de masă
când voiam să scriu. Apoi am stins lumina din cameră şi de pe
coridor şi m-am ghemuit între sofa şi perete, ca să n-o tulbur”10.
În astfel de întâmplări se împletesc foarte multe
biografeme cu influenţe evidente din romanul
Nadja al lui Breton. Lyggia Naum povesteşte în
acelaşi dialog cu Svetlana Cârstean că, deşi nu
ştia să deseneze, în momentul în care era legată
la ochi de către soţul ei şi intra într-un fel de
transă, reuşea să imortalizeze chiar şi lucruri sau
obiecte la care ceilalţi se gândeau: „Nu ştiu să
desenez altfel. Şi, de fapt, nu am ştiut niciodată
să desenez cu adevărat. Nu am fost un copil
dotat în sensul ăsta. Am desenat numai cu Gellu,
iar ideea cu legatul la ochi a fost a lui. M-am
gândit întotdeauna că desenele astea mi-au ieşit
pentru că eram eu într-un anumit fel. Am fost
somnambulă, în perioada copilăriei mai ales. Am
avut crize şi mai târziu, dar din ce în ce mai rar.
Mi-am imaginat că atunci când desenam, ori
intram într-o stare asemănătoare cu cea
somnambulică, ori mă hipnotiza Gellu. Nu cred
că aş putea ruga pe altcineva să mă lege la ochi, pentru că eu
nu am făcut asta decât cu el, chiar dacă erau prezenţi de multe
ori şi alţi prieteni”11. Şi Nadja, personajul lui Breton, desenează
pentru iubitul ei, schiţând chiar o „floare a amanţilor”12. Ca şi
în romanul Zenobia, Breton îşi aminteşte cum personajul
feminin din scrierea sa încercase odată să îi facă portretul,
gestul de a desena fiind simbolic în ambele cazuri pentru
renaşterea suprarealistului prin intermediul dragostei: „De mai
multe ori ea a încercat să-mi facă portretul cu părul ridicat, ca
aspirat în sus de vânt, semănând cu flăcări lungi. Aceste flăcări
formau de asemenea pieptul unui vultur ale cărui aripi grele
cădeau de o parte şi de alta a capului meu [t.n]”13.
Această femeie-medium, rol pe care îl îndeplineşte Lyggia
Naum în jocurile iniţiatice provocate de poetul suprarealist,
este o altă faţă a iubitei în opera acestuia. În astfel de momente,
comunicarea dintre cei doi iubiţi se realizează la un grad atât
de ridicat, încât reuşesc în spirit bretonian să se întâlnească în
oraş în locuri pe care nu le precizează dinainte: „Scaunul se
afla în cameră, la locul lui. Pe el am găsit un bilet de la Zenobia:
<Te aştept la cinema.> Atât. Nici la ce oră, nici la care cinema.
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[...] Am nimerit într-un cartier în care nu mai călcasem de mult.
Am dat de un cinema de care nu mai auzisem până atunci. În
faţa intrării mă aştepta Zenobia, cu două bilete în mână. Mi-a
spus. <La şapte începe...> Era şapte fără cinci.
Am intrat. Nu ne-am mirat, nici eu, nici ea...”14
Iubita acestui poet nu este doar o femeie, este chiar Femeia
presimţită demult, chiar din anii copilăriei. Poetul mărturiseşte
că întâlnirea cu soţia sa Lyggia, singura şi marea iubire, s-a
petrecut la început sub imperiul misterului: „Câţiva ani n-am
ştiut, n-am îndrăznit să ştiu, că fantoma căutată nu mai era o
fantomă, ci o fată vie, că ea îmi răspundea mesajelor că se afla
lângă mine, că venise, gata pentru marea întâlnire…”15. Numele
Zenobiei apare de câteva ori şi în opera lirică anticipând
acţiunea din roman. În Conţinutul de plumb al logodnicilor,
Zenobia este aleasa, cea care trebuia să împlinească androginul,
femeia ideală, alta decât una dintre cele trei ursite din mitologia
populară românească. Logodna se face într-un mod aproape
macabru deoarece mirele reuşeşte prin acest act, pe care nu
şi-l doreşte, să salveze doar o singură femeie. Restul, care nu
au posibilitatea de a reîntregi cuplul primordial, sunt sortite
pieirii. Acest mesaj este transmis sub imperiul visului, de fapt,
sub imperiul realităţii credibile, nu al celei imediate:„să-mi spună
c-a avut un vis cu mine pe o stradă aglomerată /
Acolo sunt de obicei trei fete două dintre ele mor
de la bun început a treia mai rezistă / […]a treia
vrea să plângă spurcatul i-a luat pantofii de damă
vrea să-i încalţe el îi dă inelul / atunci de obicei
se face întuneric şi se produce logodna în sensul
că deasupra noastră se răsuceşte cerul şi apar
moşnegii ăia în veşminte străvezii ei se aşază unde
pot mănâncă din pachete şi vorbesc în şoapte /
[…] aş vrea s-o strig pe Zenobia tu vino lângă
mine cu picioarele alea desculţe şi subţiri (nici
n-am pretenţii) să ţi le încălzesc cum pot îţi dau şi
pepsi Dar de câte ori încerc gura mea tună”16.
Momentul în care a conştientizat faptul că
a descoperit marea dragoste este precizat în
aproape toate convorbirile dintre Naum şi
apropiaţi, acesta considerând iubirea resortul
universului: „Toate standardele, toate etaloanele,
inclusiv cele poetice, suprarealiste, revoluţionare, care mă mai
lucrau pe zonele de suprafaţă, au pleznit. […] Şocul eliberator
a fost atât de puternic încât nu exagerez când spun că lumea,
întreaga lume, s-a oprit în loc… Numeşte asta erotomanie sau
cum vrei” „Eu nu vorbesc acum numai despre învelişul şi
despre miezul extatic al dragostei, numai despre faptul că în
dragoste, în misterul dragostei, se află cheile principale ale
lumii”. 17 „Complexitatea feminităţii proteguitoare care-l
însoţeşte pe poet în cărţi şi în viaţă (prin „labirint”, „tunel”,
„coridoare”, sau „cercuri” - simboluri ale experienţelor
existenţiale) se lasă greu cuprinsă în simple cuvinte.” 18.
Cuplului reîntregit îi este suficientă prezenţa celuilalt într-o
natură care nu mai contează, într-o societate care este ignorată:
„vor fi nopţile de furtună când lumina se stinge brusc / şi se
aud vocile oamenilor pe care nu-i vezi niciodată la faţă / va fi
ploaia care se prăbuşeşte peste noi ca o imensă pasăre moartă
/ pâlpâitul lumânării pâlpâitul cuvintelor / tresărirea ta la foşnetul
unei crengi pe când pădurea vuieşte / va fi bubuitul adânc al
tunetului care zguduie munţii de beznă / va fi clipa când se
face deodată linişte / şi noi vorbim singuri ca două clopote
mişcate de vânt”.19
(va urma)

Magic, mitic şi religios...
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Voiculescu operează cu o cunoaştere psihologică asupra magiei, văzând în aceasta
o descătuşare a energiei sufleteşti orientată cu voinţa puternică spre supunerea unei
naturi mai slabe. Această tentă speculativă care colorează scriitura voiculesciană în
scenele ce evocă o lume primitivă înecată cu superstiţii, cu eresuri şi cu practici magice
conferă povestirilor o ţinută intelectuală deosebită de cea a scrierilor folclorice. Ne
întâmpină în textul lui Voiculescu un comentariu intelectual, o notă eseistică în marginea
epicului, atrăgând atenţia asupra forţelor ascunse, nebănuite, din sufletul omenesc,
asupra capacităţii omului de a păstra în zone tainice ale sufletului experienţe ancestrale
ale strămoşilor, pe care cunoaşterea modernă le ignoră. Ca în cea mai mare parte a
operelor lui Voiculescu, unde situaţia epică predilectă, repetată în mai multe variante,
este desfăşurarea unui ritual magic şi aici accentul cade pe o scenă de magie.
Luparul, om-fantastic în accepţia noastră, reactualizează, printr-o concentrare
supremă şi exasperantă a voinţei, un moment din trecutul îndepărtat al neamului său
de vânători, când omul primitiv stăpânea fiarele prin magie. Această stăpânire a fiarelor
a fost inexplicabilă pentru autor până când a trăit momente de teamă şi uimire în
mijlocul lupilor. Până atunci nu a putut răspunde la întrebarea: „-Ce crezi că era văpaia
din ochii şi din degetele omului?”, dar după experienţa avută autorul ne spune că
“atunci şi acolo cum stam căzut în mijlocul fiarelor, cu toate instinctele treze şi încordate,
îmi mai amintesc că am făcut fără să vreau reflecţia că văpaia aceea era toată voinţa
omului exasperată, tot fluidul magic strâns şi condensat de fiinţa celui care făcea
efortul extraordinar să alunge primejdia. Fără această magie, am fi fost pierduţi. Pe
urmă nu m-am mai gândit la asta, am uitat. Dar acum iar încep să pricep. Omul meu,
crescuse, se lărgise dincolo de el, de slăbiciunea strâmtă a lui, ca să poată cuprinde şi
înţelege pe lup să şi-l asimileze. Numai cunoscându-l astfel, magic, putea să-l supună
şi să-l stăpânească’’.
Alexandru Doboş afirma în lucrarea sa „Comentarii asupra lucrării Puterea
gândului de Swami Shivanada” că „De multe ori o privire, o vorbă, un gest al unui
răufăcător poate produce moartea unei persoane vulnerabile care nu ştie să se apere
de fluidul său.’’ Gândurile au calităţi obiectuale. Ele iau formă, culoare, generând intenţii
deosebite, conform nuanţei lor a chakrei sub auspiciul căreia intenţiile urmează a se
traduce, a se materializa (la rândul lor chakras sunt alimentate de prana de diverse
nuanţe sau culori, care, de fapt, determina culoarea).
Magul lui Voiculescu devenea prin forţa gândurilor lui „arhetipul lupului, marele
lup spiritual de dincolo, dinaintea căruia haiticul de rând se retrage înfiorat, ca oamenii
la apariţia unui înger. Omul preistoric nu alerga după fiare, ci vâna primejdii, săgeta
taine potrivnice, întindea curse pentru probleme de existenţă”.
Alături de ipoteza magică intervine şi una nepoetică, perfect ştiinţifică, prin care
explica văpăile din ochii vrăjitorului drept o armă pur exterioară, „un fosfor oarecare”,
cu care vraciul intimida fiarele.
Povestitorul devine patetic în lansarea misterului magiei tocmai în momentul în
care se strecoară în dialog soluţia ştiinţifică ce alterează misterul, tinzând să-l pună
sub semnul crizei. Acesta este regimul povestirii lui Voiculescu: explicaţia ştiinţifică
stă în vecinătatea misterului, a faptului fantastic.
Povestitorul ajunge la factorul primordial al existentei omului vechi, vânătoarea.
Imaginaţia alunecă spre acei timpi preistorici când omul trăia prin vânătoare, el însuşi
o fiinţă rudimentară abia desprinsă de animalul vânat sau, poate, nedesprinsă total.
Voiculescu propune o uimitoare şi tulburătoare imagine a acestei vânători vechi, când
vânătorul şi vânatul erau legaţi aproape organic, iar raporturile dintre
ei erau ireversibile.
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Ioan TODERIŢĂ
despre “O antologie a literaturii
gălăţene contemporane”

Constantin Oancă
Moto: Ideologii fac ideologie. Psihologii psihologie.
Numai poetul îi împacă, dincolo de prejudecată, fraţi în
răspântia cuvântului… ver-i-dic (T. I.)
Născut la 17 martie,1950 în comuna Corod, judeţul Galaţi.
Profesor de limba şi literatura română. Profesor de excepţie.
A colaborat la revista Ateneu, (în 1987), la revista
Porto-Franco (1988), România Literară (1992), Cronica şi
Revista Nouă (1998).
A publicat cărţile: Îngerul din singurătate (Ed. Geneze,
2002), Elegie pentru o sută de violoncele (Ed. Scorpion, 2003),
Clipa cea repede (Ed. Pax Aura Mundi, 2005).
Poezia portret/autoportret, compoziţie plastică unitară,
determinism morfologic, sintactico-morfologic complet.
Imaginile „ei” şi imaginea „lui” stabilesc relaţii între afecte
şi memoria lor, un sens al călătoriei sinelui în sine, a omului
însingurat în privirea lumii nepăsătoare, a verbului „a fi” în
altarul verbului „a avea”, întâiul neted ca suflarea unui copil,
al doilea împovărat de ce-ţi este dat să fii.
Inversiunile, cu rost estetic, semantice cu precădere,
construiesc simetria, echilibrul, cumpene ludice, în texte
romantico-lirice, dar şi o gravitate, o importantă pondere
filozofică. Toate, prin avatarul fizic-metafizic,
real-transcedental, la limita simţurilor-simţirii noastre
lecturante: „Simţi/nu-i aşa/că mi-e dor de tine/după cum vine
plină de salcâmi, înserarea/ după cum picioarele ţi se umplu de
iarbă/şi mâinile ţi se îngreunează de îmbrăţişările care
se apropie”.
„I-auzi cum vine din muzică singurătatea/ ca un marş
funebru (fizic)/ şi eu intru în nordul acestui poem (metafizic)”.
De reţinut în creaţia poemelor lui Constantin Oancă, este,
departe de postmodernism, „întoarcerea metafizică”,
răsturnarea veridicului metafizic în real:
„Şi eu intru în nordul acestui poem/ intru, cu sentimentul
vântului în calea copacilor de iarnă”.
Evident, două trepte de scufundare metafizică în real,
realul natural, nu social, ca în poezia postmodernistă; „Nordul
acestui poem”, “sentimentul vântului” şi de om bătută în timp
teluric „calea copacilor de iarnă”.
„Naturalul”, ca motiv al tulburării afective, este altarul
din şi pe care se smulge, se des-bate „dogmaticul”, se jertfeşte
„eonul metafizic”.
„Vântul nu trece prin plopi/ cum muzica aceasta nu trece
de viori/ cum zâmbetul tău nu trece de inima mea”.
Treptele-una reală, două metafizice, specifice
„construcţiei poemului Constantin Oancă. Poemului, aşa cum

MMX

spuneam, de o armonie, coeziune, determinism unic
reverberat estetic.
Temele filozofice presărate în „iubirile lui metafizice”
întregesc portretele în detalii şi perspective de asemenea
ca originale:
„Nu există fisura între felul în care mă priveşti şi dorul
meu”, „Nu există frumuseţe fără ochiul care s-o vadă”, „După
două lucruri vei cunoaşte/ că nu mai sunt/după singurătate şi
după dor”.
Expresii-aserţiuni ce pregătesc aforismul, drag lui Costică
Oancă şi pe larg dezbătut în Clipa cea repede, în
Îngerul din singurătate.
În textele „dedicate”„Antologiei scriitorilor contemporani
gălăţeni”, texte fără titlu, poetul Constantin Oancă dovedeşte
aceeaşi „metodă ponderală, logic-carteziană, în ordinea şi
ordonarea ideilor.
Personajul feminin al dezvoltărilor plastice este prezent
ca un fior monolit, „batofix”-afectiv. Culegând, din fiecare text
primele două-trei versuri, poţi constata noi „construcţii- peisaje
plastice-ideatice, deodată, clar-văzătoare, animă
relevată estetic:
„Fată frumoasă …(text 1) Cinci ape te alcătuiesc (textul 2).
Două lucruri vei cunoaşte (textul 3) Vântul ce nu trece de plopi
(textul 4) Un pian între celelalte gânduri (textul 5) Am revelaţia
despărţirii (textul 6) Simţi nu-i aşa? (textul 7) Am revelaţia
depărtării şi eu intru în acest poem să modelez depărtarea după
chipul şi asemănarea ta (textul 8).
Opt trepte ale evoluţiei animei în animus, trepte ale
revelaţiei iubirii „ei”, pentru iubirea „lui”, trepte-drum, ocrotitor
de izbândă clasică a tautologiei, tropilor semantici.
Cărţile poetului împlinesc aceste ţesături lingvistice, cu iz
romantic şi detaliu parnasian, până la înălţimea esteticului noumodern, replică - pentru mulţi - a combaterii „scris-cititului”
postmodernist ce abundă litera-(tura)- contemporană.
Profesorul-poet din singurătăţi Blânde, Corodene, Covurluiene
- Tecucene, ne cheamă sub aripa melodică a poeziei,
spontan, liturgic.

Tudor Cristian Roşca
Motto: Fiinţa şi fiinţarea au greutate datorită Rostirii.
Rostirea trebuie atinsă înainte de Rostit: care înseamnă a
răspunde de…celălalt (Emanuel Levinas, Altfel decât a fi…)
Născut la 13 decembrie 1959. Medic. Debut: “Memorii”,
la Editura Junimea, 1985. La Editura Fundaţiei Culturale
Antares, după revoluţie, a publicat: Studiu de bărbat trăgând
o sfoară, în 2002 , “20/21”, în 2007, Animale şi planete, în
2008. Laureat al mai multor premii literare. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
Poezia doctorului Tudor Cristian Roşca este o evoluţie
entropică spre postmodernism. Exersând metafora, a decis
abandonarea ei, în favoarea detaliului semnificativ, uneori
versatil de dragul veracităţii relativiste, alteori
verbos premeditat.
Iată ce ne spune poetul în Despre poezie (şi cum ne spune):
„cel mai răspândit lucru pe lumea asta e poezia, poezia e peste
tot. Cioc-cioc la uşă şi, când deschizi uşa, poftim, poezia în
persoană. Coafată şi îmbrăcată în poezie…Poezia ară şi
seamănă, se târâie, tropăie, zboară, înoată, potopeşte pământul

din care încolţeşte la nesfârşit poezie, dă buzna, rânjeşte precum prinţesa
cea neagră…, cu poezia te culci, faci copii, faci avere, respiri poezie”.
Text, verslibrism, încheiat cu o semnificaţie-ultimă respiraţie a
răzbunării declamaţiei infinite (infinitive) cu: „mai devreme sau mai târziu
fiecare trebuie să accepte realitatea”. Propoziţie din care poţi extrage, alături
de poet, necesitatea existenţei poetice ca aspră-dulce realitate a
experienţelor trăirii, ale empiricului saturat.
În aceeaşi manieră descriptivă, după trei etape de… revoltă asupra
„empiricului poetic”,(1,2,3) suntem „avertizaţi de pericolul misiunii
poetice”astfel: „într-un asemenea noian de poezie, o anume poezie e ca un
burg în magma vulcanului. Nătâng trebuie să fii ca s-o pui pe hârtie”.
Într-adevăr, sigma şi sialul, lacustrele adâncului sufletesc nu pot fi
puse pe hârtie, prea fragil şi velin celuloid. Şi, totuşi …, în Scară, „bătăile
inimii se domolesc” romantic, „exact într-un moment mai suitor ca iambii
(romantică ascensiune în…realităţi ulterior hulite) şi mai înşelător ca umbrele
chinezeşti, când cerşesc dragoste în lumina trăsnetului”.
Romantism „înfrânat brusc” de, din nou, invers şi opus, meditaţiei
parnasiene, o neaşteptată ponegrire a „clasicului nemernic”: „când cerşesc
dragoste în lumina trăsnetului, apare şi ea curva de inspiraţie, zăngănind
din toate încheieturile ca o rablă nesătulă (tot despre poezie)”.
Dragostea cu cât este (fiind) mai veche cu atât este mai greu de
întreţinut (rablă nesătulă) iar, doamne fereşte!, poezia nu are eternitate
(cea postmodernistă, vorbitoare despre - numai - ce vede) nici fidelitate
(co)memorativă (cuvă de inspiraţie).
Jocul entropiilor estetice, în poezia lui Tudor Cristian Roşca, împacă
urâtul şi frumosul, veridicul şi absurdul, „veracităţe lirice”, într-o de sine
stătătoare izbândă a scrierii literare; litera-are-înfăţişare-mizantropică. Cum
ar spune şi domnul Hippolyte Taine: „Este foarte plăcut să dovedeşti că
un scriitor caută, fără să vrea, fraze ingenioase şi că-şi denaturează gândirea
pentru a o înfrumuseţa.Cuvintele simple, la fel ca şi cele vulgare, exprimă
amănunte pe care numai ele le pot exprima”.
Pe acest „eşafod” se vede şi poetul Tudor Cristian Roşca, „fără a ne
eşafoda” prejudecăţile literare, ce-n fiecare lector ar domni mişeleşte. Ultimul
volum Animale şi planete fiind adevărata dezlănţuire expresivă a unei noi
înfăţişări postmoderniste: a detaliului cuţit înfipt în prejudecăţi estetice:
ale noastre şi ale oricui ascultă „tăişul de mânie pe o lume în putrefacţie”:
„Spuneţi că poezia e tristă şi încurcată ca iedera pe ruine? Aveţi
dreptate. Poezia voioasă încă nu s-a scris, iar sub cuvinte zace întotdeauna
un leş care pute. De aceea nu citiţi poezie” (...).
Detaliile teriomorfe, teriomorfismul câinelui de dahomey, abundă în
Animale şi plante: „câinele de dahomey se ia după mine, lipit de piciorul
meu… nu latră, nu dă din coadă, mă vede numai pe mine şi ,deodată,
începe să râdă… suntem doar doi: eu cu mine”.
Iubit fiind, poetul este urmărit de sine (ea) - câinele interior, soluţie a
unor dezbateri multiple, implicite, extazice:
„o femeie, un câine, soarele strălucea/ aflându-mă-n preajmă lumea
părea a mea”, „suntem singurele vieţuitoare care nu beau apă niciodată,
prietenii câinelui (interior)/dahomey”, „bărbatul singur şi moartea sunt la
fel , câinele de dahomey nu are cum să-l apere”.
Judecăţile poetice, în Animale şi plante sunt uneori motiv al analizei
grobiene, foarte aproape de falia pierzaniei (ne)livreşti, postmoderniste,
inerţie-totodată-a mâniei eului interior în conflict cu eul exterior.
„spuneţi-mi, unde-i luna? E întuneric ca-n cur noi doi ne - înţelegeam,
aveam ceva în comun: poate chipul rotund sau scârba de lumină” (dragii
mei). Cărţile de poezie ale poetului Tudor Roşca, unităţi - multiplu de 33 vârsta unui…profet”, „ne profeţesc” treptele devenirii sale
incontestabile, literare.

Regele Carol I
(continuarea de la pag.30)
funcţionari nu-şi primiseră de şase luni salariile,
la fel şi militarii. Deficitul bugetar pe anul 1866
era în valoare de 51.956.000 de piaştri, iar datoriile
României erau de 4.000.000 piaştri, ceea ce
echivala cu 120 milioane de mărci. 9. În aceste
condiţii prinţul a considerat că trebuie să
renunţe la jumătate din fondurile alocate
persoanei sale. (Din suma totală alocată de
100.000 de galbeni, principele renunţă la 40.000
galbeni).
Locotenenţa Domnească şi guvernul şi-au
prezentat demisia imediat pentru a oferi prinţului
Carol posibilitatea de a forma un nou guvern.
Structura acestui guvern a fost concepută de
principe astfel încât cele două partide
(conservator şi liberal) să fie reprezentate; mai
mult, a ţinut cont să fie chiar o paritate între
miniştrii moldoveni şi cei munteni. Prim-ministru
şi ministru de interne, Lascăr Catargiu;
I.C.Brătianu - ministru finanţelor; Petre
Mavrogheni - ministru de externe; C.A.Rosetti
- ministru cultelor; Ioan Cantacuzino - ministru
de justiţie; generalul Ion Ghica - ministru de
război şi Dimitrie Sturdza - ministru lucrărilor
publice.
Chiar a doua zi de la sosirea în Bucureşti
prinţul primeşte reprezentanţii cultelor din
România. După delegaţia cultului ortodox, în
frunte cu Mitropolitul Nifon, vine rândul
preoţilor catolici cu episcopul ei, preoţii
evanghelici şi rabinul cu o delegaţie evreiască.10
(va urma)

R. Moţoc
Note:
1
Titu Maiorescu, Istoria politică a României
sub domnia lui Carol I, Humanitas, Bucureşti, 1995,
pag. 17.
2
Paul Lindenberg, Regele Carol I al României,
Humanitas, 2008, pag. 42-43.
3
În ziua de 19 aprilie timp de o oră şi jumătate,
a avut loc importanta convorbire cu Bismarck care îi
sugerează „…O întreagă naţiune v-a ales în
unanimitate ca principe; daţi curs acestei chemări,
duceţi-vă direct în ţara la a cărei domnie sunteţi
chemat!”, Ibidem, pag. 50.
4
Memoriile Regelui Carol I al României, Ed.
Machiavelli, Buc.,1994, pag. 39.
5
Paul Lindenberg, Regele Carol I al României,
Humanitas, 2008, pag. 66.
6
Memoriile Regelui Carol I al României
, Ed. Machiavelli, Buc. 1994, pag. 53.
7
„Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păzi
religia României, precum şi integritatea teritoriului
ei şi de a domni ca Domn constituţional“ - Paul
Lindenberg, Regele Carol I al României, Humanitas,
2008, pag.69.
8
Ibidem, pag. 69.
9
Paul Lindenberg, Regele Carol I al României,
Humanitas, 2008, pag.74.
10
Memoriile Regelui Carol I al României, Ed.
Machiavelli, Buc. 1994, pag. 59.
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CORNELIU ANTONIU - 70
Întoarcerea Poetului...
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Într-un interviu publicat în revista „Dunărea de Jos”, prin
anul 2007, prezentam o scurtă biografie a scriitorului Corneliu
Antoniu (referitor la încadrarea sa printre colegii de breaslă,
criticul Viorel Ştefănescu1 considera că „Antoniu e o figură,
cum se spune, adică o persoană foarte activă, a cărei prezenţă
nu numai că nu trece neobservată, ci atrage atenţia” - fie
vorba între noi, definţia figurii ar fi fost săracă, dar plină de
sugestii pentru cine îl cunoaşte pe poet, dacă mai jos cu câteva
rânduri n-ar fi adăugat: „Personalitatea puternică şi atitudinile
sale, nu de puţine ori radicale, precum şi limba şfichiuitoare
care nu prea iartă prostia, mediocritatea, impostura şi alte tare
omeneşti fac din Antoniu o persoană publică incomodă - de
aici, cred, şi unele antipatii pe care le provoacă. În fond, însă,
omul e sensibil la valoare, iar atunci când o decelează e în stare
de o toleranţă, de o generozitate şi chiar de o tandreţe manifestă,
pe care altminteri nu i le bănuieşti”2!), această biografie fiind
realizată cu ajutorul domniei sale:
„Scriitorul Corneliu Antoniu s-a născut la 31 octombrie
1940, în oraşul Craiova, din părinţi bucovineni, Ioan şi Fevronia
Iaţco. Aceştia erau originari din Cernăuţi, Corneliu mai având
încă un frate şi două surori, toţi născuţi în Cernăuţi. Familia
s-a refugiat, din cauza celui de-al doilea război mondial şi a
consecinţelor acestuia, prima oară în 1940 şi a doua oară şi
definitiv în 1945, în oraşul Slatina. Din anul 1952 familia se
mută în Galaţi.
În anul 1954 Corneliu Antoniu este elev al Liceului Militar
„Dimitrie Cantemir“ din Breaza. După doi se transferă la Liceul
teoretic nr. 4 din Galaţi, pe care-l absolvă în anul 1958. În toamna
aceluiaşi an dă examen la Institutul de Construcţii Bucureşti,
de unde este exmatriculat după 60 de zile. După absolvirea
stagiului militar (pe care l-a efectuat la Craiova, între
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1959-1961) se înscrie la Şcoala Tehnică de Construcţii
Hidrotehnice şi Meteorologie din Arad, ambele secţii fiind
absolvite cu diplomă în 1965. Din 1965 până în 1967 lucrează ca
şef de staţie meteorologică la Moldova Veche, iar din 1967 îl
găsim ca maistru constructor la ICMS Galaţi. Din 1971 este
promovat ca diriginte de şantier la C.S. Galaţi, Serviciul Investiţii,
unde lucrează până în 1972, an în care se îmbarcă marinar pe
nave de pescuit oceanic. Aceasta până în 1976. Lucrează în
continuare ca maistru principal specialist în cadrul Trustului
de Construcţii Galaţi şi ca maistru instructor la Liceul „Gheorghe
Asachi“ Galaţi.
În 1987 declară greva foamei pentru drepturile omului,
putând fi astfel considerat unul dintre puţinii dizidenţi care a
luptat în vreun fel împotriva comunismului. Din acest motiv a
fost îndepărtat din viaţa socială şi politică, fiind exclus din
P.C.R. şi trimis să muncească cu domiciliu forţat la diverse
instituţii din Galaţi, ca muncitor necalificat. În 1988 i se acceptă
totuşi funcţia de maistru principal la o întreprindere de
construcţii din Galaţi (ICOR) şi este trimis la Bucureşti sub
strictă supraveghere. După revoluţie este transferat la KrivoiRog (Ucraina) unde i se desface contractul de muncă din cauza
celor două greve organizate pe şantierele din ţara vecină şi
este retrimis în ţară. Din 1991 pleacă în Belgia ca refugiat politic,
întorcându-se în ţară abia în 1996.
În ceea ce priveşte activitatea literară, consideră că a
debutat cu poezii în revista Tomis, în anul 1967, deşi în perioada
în care a stat la Arad a semnat texte diverse în publicaţii locale.
În 1975 debutează editorial la Editura Albatros, în „Caietul
debutanţilor“. În 1978 câştigă concursul de poezie organizat
de Cartea Românească, fiindu-i publicat primul volum,
„Ascunsa ninsoare“. Paradoxal însă, volumul apare în afara
concursului. Volumul este remarcat de către Ion Caraion, Virgil
Mazilescu, Laurenţiu Ulici, Nicolae Ciobanu. În 1982 şi 1986 îi
mai apar două volume de versuri, „Supunerile“ şi „Fluturele de
diamant“, la Editura Eminescu, respectiv Cartea Românească.
În 1988 este primit ca membru în Uniunea Scriitorilor, la
recomandările celor menţionaţi mai sus.
În 1991 îi apare volumul „Amintiri din pădurile de Miconia“,
la Editura Eminescu. În 1996, când se întoarce în ţară înfiinţează
revista de cultură Antares şi Fundaţia Culturală cu acelaşi nume.
În anul următor îi apare primul volum din romanul „Adio,
Kap-Blanck“, cu subtitlul „Oracole. Memorii. Însemnări“, la
Editura Galateea din Galaţi. În anul 2002 preşedinţia României
îi acordă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler pentru
Literatură.”3
Tot în acel interviu, intitulat „Niciun scriitor mare nu a
putut să schimbe lumea”, explica şi de ce au existat pauze mari
între apariţiile sale editoriale ( mă gândeam atunci la un Jerome
David Sallinger, existând însă o mare diferenţă: regretatul
american alesese să se retragă şi din aşa zisa viaţă social literară,
Corneliu Antoniu reuşind însă în acest sens adevărate
performanţe, pe plan local şi nu numai, înfiinţarea Filialei
Galaţi-Brăila a Uniunii Scriitorilor din România, căreia îi şi este
preşedinte ales, fiind apogeul activităţii sale în acest domeniu):

„Dintr-un soi de respect şi de umilinţă spirituală.(...) De multe
ori am considerat că nu mai pot fi spuse lucruri gândite şi
răzgândite de către Dante, Petrarca, Kavafis, Saint John Perse,
Pasternak, Shakespeare, Eminescu şi mulţi, mulţi alţii… Deci
am considerat, şi încă mai consider că numai atunci când ideile
tale se ridică la înălţimea înaintaşilor trebuie făcute publice…”
Dar şi pentru că „umilinţa spirituală” trebuie să aibă
limitele şi limitaţiile sale, după aproape 20 de ani (nu mă refer la
volumul de proză din anul 1996), Corneliu Antoniu revine cu
un volum de... delicatese literare.4 Deja Dan Plăeşu a publicat o
microrecenzie în cotidianul gălăţean „Viaţa liberă”5, în care a
marcat şi prima lansare a cărţii, lansare desfăşurată în cadrul
festivalului internaţional de literatură de la Höflein, din Austria.
Prozatorul şi dramaturgul sublinia, printre altele: „Nu sunt
poeme care cântă/ încântă; dimpotrivă, tulbură, întreabă,
dezvăluie adevăruri poate neplăcute despre unele esenţe sau
chiar repere de suflet. Poezia ce dă titlul cărţii trimite către o
amplă cascadă de trăiri săvârşite pentru şi în numele creaţiei;
dar cât de greu se poate pătrunde în interiorul acelui spaţiu în
care, totuşi, „visele rămân nevisate”!”
Este, aşa cum observa şi
V. Ştefănescu6, „o poezie eminamente
metafizică” dar la fel de bine s-ar putea
spune că scrierile din acest volum, care
sunt traduse şi în germană, engleză şi
franceză7, sunt profund religioase, chiar
dacă poartă pecetea căutării şi a îndoielii:
„Ştiam şi eu, şi tu ştiai/ Că nu există
Adonai”( p.25). Frazele citate exprimă
chiar o certitudine dar, oameni fiind, dacă
n-am fi găsit deja, n-am mai fi căutat
( unul dintre cele 10 poeme se intitulează
„Găsindu-te în chiar momentul pierderii
află acum cauzele şi efectele”, p.32)...
Rubem A. Alves8, considerat de către
unii9 un Steinhardt brazilian, îşi imaginează că ar putea scrie un
nou prolog pentru „Evanghelia după Ioan” în care am găsi o
definiţie a teologiei care ne ajută la înţelegerea spiritului religios
în care au fost scrise poemele lui Corneliu Antoniu: „teologie
este Cuvântul rostit înaintea Golului,/ ca o invocare a Celui
Absent.../ Locuim în uitare./ Cuvintele pe care le ştim nu sunt
adevărul nostru./ Gândesc, deci sunt./ Sunt unde gândesc./
Dar acum lumea s-a răsturnat./ Unde gândesc, nu sunt./ Sunt
unde nu gândesc./ Sunt unde este uitare./ Nu ştim nici măcar
cum să ne rugăm.
Rugăciunea: numele dorinţei noastre. Dar nu mai ştim nici
chiar numele dorinţei noastre.”
Ceea ce poate completa fericit ceea ce scria V. Ştefănescu10
referitor la piesa de rezistenţă a volumului „Ascunsa ninsoare”,
amplul poem „Monodelfia”, în care mai toate motivele recurente
ale cărţii se reunesc spre a contura o neobişnuită viziune a
„absenţei”, din care, totuşi, speranţa nu lipseşte, dar se
întrevede, ca împlinire, tot într-un plan spiritual, ca renaştere
după trecerea prin această lume”.
Revenind direct la ludicul titlu al cărţii, ajungem la prefaţa
lui Ioan I. Ică (vezi nota 9) în care găsim indirect trimiteri la
bucuria de a fi a Poeziei antoniene, care, poate nu neapărat
conştient în acest caz, atinge sacralitatea bisericii sau a
cârciumii, „în care fiecare bea pe fiecare”, în care se scrie despre
„un paradis al fructelor de mare”, despre „pofte” (p.26), dspre
„grămezi de mere” (p.40) ce aşteaptă să fie muşcate iar şi iar:

„Gustarea, ospăţul, e imaginea centrală a revelaţiei biblice, atât
a creaţiei omului, cât şi a desăvârşirii sale eshatologice;
Împărăţia lui Dumnezeu anticipată în Euharistia Bisericii, în
Evanghelia lui Iisus Hristos, nefiind altceva decât un infinit
ospăţ sau banchet eshatologic.”11
Şi nu orice ne îmbie să gustăm Corneliu Antoniu, ci „fructe
de mare” în acest infinit „târg al deşertăciunilor” şi al împlinirilor
efemere, cu adrese spre pretutindeni şi spre nicăieri, care este
internetul, un alt univers în alt univers...
„Aşa cum excelent arată Rubem Alves, nu universul
conţine trupul, ci trupul conţine universul, iar secretul lor ultim
(şi visul nostru originar) e paradisul - mister al creaţiei şi
întrupării sensibile a lui Dumnezeu („măruntaiele lui Dumnezeu
oferite nu pentru a fi gândite, ci pentru a fi mâncate”) şi metaforă
supremă a trupurilor noastre menite desfătării pure a mâncării
lumii întregi ca fruct în grădina trupului omenesc. Chiar şi
cuvintele lui Dumnezeu, nu doar substanţa lumii, sunt făcute
pentru a fi mâncate (cf. Matei 4, 3-4 şi Apocalipsa 10,10). (...)
fapt adeseori uitat, mâncarea este lecţia
de bază a oricărei comuniuni, a
adevăratei cunoaşteri şi a dragostei: a
iubi înseamnă a mânca şi a fi mâncaţi, a
cunoaşte şi a fi cunoscuţi, fiindcă
iubirea şi dorinţa sunt un sinonim al
foamei, şi lecţia ei e înscrisă fără cuvinte
în trupul nostru născut într-o grădină
(simbolul frumuseţii divine), fiind el
însuşi o bucătărie care prin focul
dorinţei se desfată infinit de ospăţul
lumii, întrupare şi trup al lui Dumnezeu,
în care e menit la rândul său să se
transforme. Povestea întrupării şi a
ospăţului paradiziac e propria noastră
poveste, arată Rubem Alves: „hristologia e antropologie, e
biografie”, „taina lui Dumnezeu e taina trupurilor noastre”, taina
uitată însă, reprimată în visele noastre, exilată în artă şi
răstălmăcită idealist şi ideologic”12.
Şi (auto)biografic îşi începe Corneliu Antoniu şi cartea,
şi poemul care dă numele cărţii (sau, dacă vreţi, plachetei,
deoarece conţine zece texte în limba română, dintre care unul
se repetă, nu fără intenţie): „1.Pentru că/ o viaţă întreagă am
umblat ca Vodă prin lobodă/ îmblânzind oglinzile perfecte/ (mica
deşertăciune a deşertăciunilor)/ m-am mutat acum în/ turla
bisericii...” (p.8). Este vecin poetul cu „imnurile cereşti în câte
şapte limbi deodată”, cu semnul împăcării cu Sfânta Absenţă,
cu Marele Posibil, curcubeul... Să fie oglinzile perfecte cele „cu
un înăuntru” - „o idee nebună care se găseşte atât la Lewis
Carroll, cât şi la Escher”?13 Se prea poate... Ajuns la vârsta
Poeziei14 - prilej pentru noi de a-i ura mulţi ani cu sănătate! -,
poetul este lucid şi la întrebarea „ce e poezia” bombăne (ne
imaginăm aceasta!): „Ce au văzut şi vor să spună poeţii, nu
poate fi spus. Goethe ştia că sarcina poeziei este imposibilă,
pentru că ea este „limbajul inexprimabilului”.15 Altfel spus, este
vorba de limbajul uitării: „dar n-are importanţă dacă nu ne
aducem aminte, pentru că un Străin sălăşluieşte în noi, care
ştie ce spune uitarea noastră... Acolo, sub reflectările de pe
suprafaţa lacului,/ acolo unde ideile clare şi distincte ne
abandonează,/ unde privirea noastră este submarină,/ Duhul
îşi rosteşte Cuvântul Său tainic.
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Şi - în ciuda uitării noastre - Dumnezeu „ştie ce anume se
spune în acea limbă pe care n-o înţelegem”.
Adevărul nostru sălăşluieşte dincolo de cunoaşterea
noastră. Sălăşluieşte în visele noastre”16. Şi aceste exemple
completează excelent cuvintele cu care V. Ştefănescu îşi încheia
studiul din cartea sa de debut, studiu publicat iniţial în revista
Poesis, nr. 6-7, iunie-iulie, 2004, p. 33-34: „Reevaluarea
canonului literar dinainte de revoluţie ar trebui să-l ia în
consideraţie şi ca pe un oniric lucid, explorator al unui univers
imaginar original - practic, un important poet al generaţiei sale
(şi nu numai). Şi după cât de dinamic şi de substanţial este,
cum spuneam la început, n-ar fi exclus ca surprizele operei sale
virtuale să nu se fi epuizat.”17
Şi iată-l cum stă într-o turlă onirică, spunând că Poezia
este mereu în faţa noastră! Acolo, în acea turlă, „visele rămase
nevisate/ se aud urlând (...) din noaptea luminată:/ zum zum
zum - a fost odată, ca niciodată/ o întâmplare neîntâmplată”
(p.11), Corneliu Antoniu completând inspirat ceea ce scria
altădată un Alvaro de Campos: „Pot să iau cu mine, în cealaltă
lume,/ visele pe care am uitat să le visez?/ Aceste vise - visele
pe care nu le-am visat -/ sunt stârvul meu.”18
Poezia, ca şi Poetul, este lăsată „la vatră/ zace carbonizată
cu faţa la cer,/ cât fum atâta veşnicie!” (p.10). Cu „privire
submarină”, intuim că în biserică stă poezia, se aprinde, dă foc
la biserică, renaşte, pasăre phoenix sau pasăre mierlă, omul e
poezie mai mult decât poet, poezia are grijă, grija de „ouăle de
ţestoasă sau de vulture/ care încă nu au terminat de visat”, da,
visul este cel mai important, iar biserica (poate însăşi o nouă
veche ţară sfântă, cu toţi oamenii ei, scăldată într-o „liberă şi
închipuită democraţie”) chiar scrum fiind, n-are cum să ardă
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când în orice clipă se poate urina cu folos metafizic asupra
dicteului automat al existenţei...
Deloc facil, amintind de poeme ale lui T.S.Eliot, scrisul
poetului ne trimite, printre altele, cu gândul la un Ezzelino, Il
Terribile... Nu numai pentru că respectivul (deşi este posibil ca
autorul să nu se refere la acesta, personajul istoric care a
tulburat la început de mileniu II d.Hr. aproape întreaga Italie şi
niţeluş un Sfânt Imperiu) apare în poemul „Tapet cu hieroglifă”,
poemul care se repetă, dar aluziile de aici (şi nu numai) ni-l
arată pe Corneliu Antoniu ca pe un posibil Il Terribile al poeziei
de la Dunărea de Jos, înconjurat de „Pelerini cu lunetă” (alt
titlu de poem, p. 23) înaintând în Oraşul care „şi-a întors
buzunarele pe dos”, într-o misiune tainică, similară căutării
Sfântului Graal, dar mai misterioasă, deoarece stânga nu trebuie,
nu-i aşa, să ştie ce face dreapta...
Ca orice poet care se respectă, suprarealist ori ba, îşi
construieşte propria mitologie: Prietenul (divin), iubit „ca pe
un frate/ Timp de zece, o sută, o mie de ani/ De-a-lungul apelor
şi de-a-lungul mitrelor”, „Poetul rătăcitor”, nemuritor, aşteptând
scrisori de la muritori, scrisori care n-au mai venit, Marea
Singurătate, Umbrele (din poemul cu nume misterios LA
MELINE, titlul provocându-l pe hermeneut să caute prin
dicţionare dar neajungând la niciun rezultat satisfăcător,
subtitlul „Logiile del Grano” aruncându-ne şi mai bine în nişte
neguri firenziene), Cuvintele (cu orgoliul lor „de a avea o
patrie”), o Italie magică, frontierele, Frica (alt titlu de poem),
poftele („Rock and fuck you”, p. 26), „ultimul tufiş din rai”,
elementele primordiale, „rama ascuţită a iluziei”, Semnele,
Oceanul şi fructele sale, deja amintiţii pelerini cu lunetă care
„vin de foarte departe încât/ Se duc singuri în spate ca într-un
vis/ Al unui alt vis scăpat din tolba/ Unui cerc. Care cerc
desigur/ E un mesager, un fel de mesia/ Al altui cerc care poartă
în el/ Un pelerin cu luneta în spate/ Prin care se poate vedea
cum dorm/ Şi visează în urma altui vis/ Visat din timpurile care
îi fac să vină/ De foarte departe din alt timp/ Spre o formă
ciudată a mirării.”
Cum se observă, Corneliu Antoniu este un campion al
visării literaturii, un rival al lui Dom Cobb19, în ceea ce priveşte
măiestria călătoriei din vis în vis, adept al religiei uimirii în faţa
„alunecării lente/ între lentilele închipuirii”, crezând, într-un
fel, asemenea unui Novalis, că „Poezia e realul absolut”, că
poezia „este o soră neînţeleasă a magiei”20, ştiind, se pare,
conform vorbelor aceluiaşi Guimarăes Rosa, că „totul este real,
pentru că totul este inventat”21. De aici nimic mai firesc decât
psalmierea, dialogul nesfârşit cu Necunoscutul sacru: „Şi câte
umbre ai, câte drumuri/ Şi câte urme în tine?/ Diavol să fii sau
zeu un capriciu/ Al unor// introvertite provincii/ îmbătrânite
îndrăzneli.// Faţă în faţă cu ele şi acum - apa,/ Calcarul. Pe lângă
el respiră viermii/ Albaştri. Ideile ferigii -/ Originea perfidă a
supravieţuirii/ Sub alte forme/ Cu alte mijloace.// Şi mult mai
târziu - otrava,/ Rama ascuţită a iluziei,/ Semne pe care le-ai
rătăcit,/ Umbra şi fantoma ei în tine şi/ Gata distrus
contemplându-te cum ieşi din adânc./ Plaja, nisipul, limba care
te-a inventat.” (Poemul „Desigur o piatră trebuie să fi fost”,
p.36-37). Altfel spus, la marginea ereziei, chiar dacă Dumnezeu
a fost inventat, EL există...
Bref, Dan Plăeşu avea dreptate, pe lângă onorabila
adunare a poeţilor din Austria, avem de-a face cu o bijuterie de
carte sau, dacă vreţi, cu un ospăţ liric deosebit, care abia ne-a
trezit pofta... de Corneliu Antoniu. Anunţata antologie a poeziei

sale va desăvârşi banchetul literar-sapienţial. Il Terribile
Antoniu (urmărindu-l sau nu pe Ezzelino) spunea în interviul
amintit, la întrebări precum „Poate oare spiritul să fie învins de
materie?”, „Frumuseţea va salva lumea”? Sau logica,
inteligenţa? Deşi frumuseţea la care se referă Dostoievski are
legătură şi cu sacralitatea logicii, a Inteligenţei, a Sofiei… Mai
concis şi oarecum altfel spus: va salva ceva, cineva lumea
sau… merită a fi salvată aşa cum este?”: „Nu cred că spiritul
poate fi învins de materie, dar putem vorbi de o materialitate a
spiritului care poate lua diverse forme (o carte, o partitură
muzicală, un tablou). Nu cred că este o luptă între spirit şi
materie, ci o conlucrare, o comunicare şi un echilibru. Disciplina
cosmică ne învaţă că atunci când una dintre aceste trei
dimensiuni esenţiale dispare, nu rămâne niciun învingător. (...)
Lumea este cum suntem noi, vorba lui Eminescu. Întrebarea
mai corectă ar fi fost „De ce ar trebui salvată “. Şi mai ales de
cine. Niciun scriitor mare nu a putut să schimbe lumea.
Răspunsurile existenţiale se găsesc în oglindă. Cine are curajul
să se uite în ea?”
Dacă nu veţi împietri (fiind din „traista în care dorm
meduzele şi arginţii”), veţi vedea totuşi Poezia, teribilă, poate
înspăimântătoare, poate şăgalnică şi seducătoare, poate Viaţă,
poate Moarte, poate „eşarfă între pulpele Madonei înfiptă în
zid”, poate un mare oraş deasupra căruia ai putea să te înalţi şi
să vezi Trei Umbre culegând oameni sau stele, „la marele ocean
planetar/ Dintre ape” alegând pulberea...22
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VASILE GHICA-70
,,Important e să intuieşti steaua
spre care merită să alergi”

42

,,Dispreţul artei este combustibilul frigului”
Nu se poate spune că scriitorul Vasile Ghica nu a intuit
bine steaua spre care a alergat 70 de ani. Şi nu se poate
spune că providenţa nu i-a fost favorabilă, ba chiar l-a
răsfăţat. Scriitor meticulos şi de succes, dascăl cu un statut
special, cu o familie armonioasă din care se detaşează doi
ştrengari de nepoţei care îi speculează dragostea de bunic
făcându-l sclavul lor, iată bucuriile care nu îi dau voie să
privească înapoi cu mânie. Umorul este trăsătura secundară
a operei sale. Dramatismul Planetei şi al vremurilor,
îngrijorarea de tot şi de toate, de la firul de iarbă până la
universul omului şi aruncarea sa în derizoriu sunt accente
ale operei sale.
,,Omenirea l-a clonat pe Iuda, nu pe Iov”,
,,Fără oameni, Pământul ar fi evident mult mai liniştit”,
,,Nu cred că toate păsările cântă; Unele,
probabil, ne înjură”,
,,Cum scoate nufărul atâta frumuseţe din noroi?”,
,,Fără iubire, suntem nişte cadavre ambulante”...
Când un scriitor transmite în ambient asemenea mesaje,
nu poate fi decât profund. Umorul este doar învelişul în care
îşi îmbracă ideile. În miezul cuvintelor sunt reflecţii abisale.
Acum, la această aniversare onorabilă, îl invităm nu la o
introspecţie a vieţii pentru că el şi-a făcut o introspecţie
zilnică. Încercăm să asamblăm trăiri, fapte de viaţă ale unui
scriitor-om care declară că ,,În fiecare geană a zorilor simt
zâmbetul lui Dumnezeu”.
Reporter: Domnule Vasile Ghica, pe 8 noiembrie se
închide conturul unui nou inel pe arborele vieţii dv. Vă
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urez „La mulţi ani!” şi vă doresc să trăiţi în continuare
frumos. Pentru cititorii care, să recunoaştem, v-au răsfăţat,
vă invit să daţi o notă explicativă. Vă adresez celebra
întrebare cu iz de interogatoriu:
Ce-aţi făcut în ultimii 70 de ani?
Vasile Ghica: Am muncit şi am iubit. Cu pasiune şi
perseverenţă. Părinţii şi iluştrii mei dascăli mi-au inoculat de la
o vârstă fragedă esenţa principiului latin: Nulla dies sine
linea... Şi m-am străduit să nu treacă nicio zi în care să nu fac
ceva din ce mi-am propus, ori din ce trebuia să înfăptuiesc.
Am reuşit să-i imprim vieţii mele o densitate, nu sufocantă,
dar intensă, alternând efortul fizic şi intelectual cu momente de
relaxare tonică în companii cât mai plăcute. M-a ajutat mult,
în această ultimă privinţă, picătura de umor moştenită de la
tata. Îi detest pe cei care se plictisesc. Eu nu am avut niciodată
timp pentru aşa ceva. Fiind mereu ocupat, m-am pomenit,
aproape instantaneu, că-mi bate la geam această vârstă, căreia
nu-i găsesc nici un cusur. Mă simt ca acum trei-patru decenii.
R:După această încălzire, precizez că toate întrebările
pe care vi le voi adresa în continuare sunt inspirate din
aforismele dv. „Am dreptul la respect. Sunt os de ţăran!”
O spuneţi ca şi cum aţi scoate un AS din mânecă. Nu vi s-a
mai estompat acest orgoliu în condiţiile în care, să
recunoaştem, osul de ţăran s-a gelatinizat binişor?
V.G. : Aveţi dreptate. Mirificul vieţii rurale s-a disipat. Eu
păstrez însă în suflet imaginea ţăranului din copilăria mea. Deşi
hărţuiţi de istorie, aceşti bravi oameni respectau un cod moral
milenar, erau demni chiar şi în faţa morţii, învârteau cu foc şi
sapa şi hora, nu erau orbiţi de patima îmbogăţirii. Aveau pe
chip o bunătate senină, un nimb al înţelegerii superioare a
vieţii. Nu-i pot uita, pentru că, oriunde ne-am duce în lume,
cărăm pe tălpi nostalgia ţărânii
natale. Şi-am
înţeles din copilărie
Explozie
lirică
că nu ei sunt vinovaţi dacă mămăliga istoriei este uneori crudă,
ori are cocoloaşe. Dimpotrivă, aceşti mucenici ai gliei ar trebui
să miroase numai a cozonaci. Mai există şi un alt fenomen.
Secularizarea spirituală a pătruns şi aici, chiar dacă oamenii
merg la biserică. Ţăranul nu mai este acea fântână de mituri,
sărbătorile nu mai au fastul şi încărcătura religioasă de altădată.
Sacralitatea este şi aici în suferinţă...
R: „Succesul e ca ploaia, nu vine când trebuie, ci când
vrea”. La dv. când a venit?
V.G: În artă, succesul vine atât de greu, încât nu prea mai
ai puterea să te bucuri de întâlnirea cu el. Când m-am apucat
mai serios de scris, am descoperit bucuria muncii pasionate. Şi
îmi era deajuns. Insuccesele mă îndârjeau. Am devenit un soi
de Sisif în toate compartimentele vieţii mele. Construiam cu
tenacitatea unei furnicuţe. După orice croşeu sau upercut mă
ridicam, mă ştergeam de praf, ori de noroi şi o luam de la capăt.
Important e să intuieşti steaua spre care merită să alergi. Poţi
să mai greşeşti drumul, nu şi sensul parcursului. Iar împlinirile
nu au cum să nu apară cândva.
În cazul meu, am simţit mângâierile succesului în vara
fatidicului an 1989, când după o aşteptare de şase ani, mi-a
apărut la Editura „Junimea” din Iaşi, în o sută de mii de exemplare,
volumul Surâsuri migdalate. Acum tirajele sunt aproape
confidenţiale, dar m-a înfiat Internetul.

R:„Orice creator de artă încearcă eternitatea. Măcar
cu degetul.” Dv .când aţi înmuiat degetul în eternitate şi ce
mesaj aţi primit?
V.G. : Se ştie că groaza de anonimat ne-a luat în primire
chiar din buza peşterii. Fiecare creator de artă vrea să lase
urme eterne pe zăpada vremii. Mulţi chiar cred că l-au apucat
pe Dumnezeu de picior. Cu parfumul Paranoya se pot obţine
oricând clasici în viaţă. Este foarte greu să găseşti un artist,
cât de cât consacrat, care să nu se considere genial. Ei bine,
instinctul meu ţărănesc mă ţine cu picioarele pe pământ. Nu
suport aglomeraţia şi loviturile de coate din preajma
podiumurilor. Dacă se va întâmpla să intru puţin în vizorul
posterităţii, ceea ce, evident, îmi doresc, nu va mai conta voinţa
mea. Îmi imaginez că „Dumneaei” îşi începe lucrarea ticăită
cam după parastasul de 40 de zile. Cei mai mulţi acolo ne rupem
grumajii. După această barieră, nu mai urmează nici un omagiu.
În mod cert, tronurile antume sunt de fum, în cel mai bun caz,
de ceară. Timpul doboară toate ierarhiile cizelate sperjur.
Personal, mi-am dorit întotdeauna cât mai mulţi cititori. Şi
nu numai elite. Scriu şi cu gândul la cititorul de drept comun.
Pe care vreau să-l tulbur, să-l pun puţin pe gânduri , dar să-l şi
amuz, dacă se poate.
R: „Nu-mi trebuie statuie. Mă mulţumesc cu un bust, ca
să nu mă poată lovi posteritatea sub centură.” Să lăsăm,
deocamdată, posteritatea în legile ei şi spuneţi-mi: cu
antumitatea cum stăm, nu vă loveşte, din când în când,
sub centură?
V.G: Ba da. Există, de exemplu, redactori pe la unele reviste
şi critici literari care nu suportă aforismul. Ei consideră că este
vorba despre o insignifiantă specie epuizată încă din
antichitate. Sau că cele o mie de cugetări fundamentale s-au
scris demult şi nu mai e cazul să ne pierdem vremea cu aşa
ceva. Măi, să fie! Chiar să nu mai fie nimic de cugetat în aceste
vremuri atât de tulburi? Şi când vine vorba de calitate, e de
preferat un roman cotonog, decât un aforism valid?
În rest, slavă Domnului, nu lipsesc aprecierele pozitive la
adresa producţiilor mele. Uneori, chiar jenant de laudative.
R:Spuneaţi în primul volum cu destul curaj că
„Dispreţul artei este combustibilul frigului.”Acum se poate
vorbi despre un climat canicular, ori măcar temperat?
V.G. : Situaţia este catastrofală la nivel mondial, iar la noi
mai aiurea decât oriunde. Cu scuzele de rigoare, mă autocitez:
„Ultima licitaţie s-a încheiat. Condiţia umană a pierdut Livada
cu vişini.” Pierdem deci capacitatea de a căuta frumosul în
natură, în artă, în relaţiile cu semenii. Uităm că bucuria se
cuibăreşte în lucrurile şi în gesturile simple. Din păcate, cam
toate idealurile au căpătat iz pecuniar ori instinctual. De ce să
ne mirăm deci că ne încolăcesc toţi balaurii apocalipsei? Arta
ne-ar putea obloji multe hârtoape sufleteşti, dar refuzăm să-i
mai solicităm serviciile. Este adevărat, canalele de televiziune
mustesc de imbecilităţi, dar cine vrea găseşte şi destule
chestiuni interesante. Dacă am avea o şcoală sănătoasă şi
nişte adulţi cu capul pe umeri, ratingul emisiunilor infecte nu
ar creşte atât de spectaculos. Bineînţeles, că nici nu apar cărţi
care să-i determine pe oameni să-şi vândă televizoarele.
Dimpotrivă, există tot soiul de avangardisme nedigerabile,
sumedenie de texte poetice pe care, probabil, nici Dumnezeu
nu le înţelege, decât după lecturi repetate. S-a agravat prea
mult divorţul dintre artă şi emoţie. Toate acestea îl îndepărtează
pe omul actual de marea artă şi îl lasă pradă subculturii. Sunt
terifiante statisticile din care aflăm că opt din zece locuitori ai

planetei noastre trec prin viaţă fără să se împiedice de
binefacerile artei. Mare şi impardonabil păcat! Atâtea vieţi
destinate banalului şi urâtului existenţial!
R: „Încă ne-am mai putea întoarce spre noi înşine, dacă
tot este atât de greu de înţeles lumea.”Dar nici aceasta nu
este uşor, pentru că „Avem totuşi în noi prea multe uşi
zăvorâte”. Unde se află cheile acestor zăvoare?
V.G. : Nu putem să-i dăm vieţii noastre un sens înalt, dacă
nu ştim ce „lighioane” se ascund prin cutele conştiinţei noastre.
Uşile acelea zăvorâte ne împiedică să trăim frumos, să intrăm în
armonie cu semenii, cu natura, cu Divinitatea.
Uitaţi-vă în jurul nostru! Prea multă intoleranţă, răutate,
rechinism chiar. Prea mult egoism, prea multă indiferenţă faţă
de suferinţele celor de lângă noi.Toate acestea au condus,
printre altele, la situaţia jalnică în care a ajuns România de
astăzi. Nici valurile de popoare migratoare, nici conflagraţiile
mondiale nu au reuşit să distrugă atât de sălbatic o ţară sub
aspect economic, moral şi spiritual. Multe generaţii care vor
veni după noi vor trudi din greu ca să oblojească, cât de cât,
rănile pe care le-am provocat noi în numai cele două decenii de
libertate deplină. Necazul e că nici nu mai putem da vina pe
cineva din exterior. În aceşti ani mizerabili, s-au deschis graniţele
şi pentru scriitori. Pot merge în Spania la cules căpşuni.
R: „Fără oameni, Pământul ar fi, evident, mult mai
liniştit.” Vom conştientiza, noi, oamenii, că am început să
devenim, dacă nu am devenit cumva, răul pământului, încât
„Nici natura nu ne mai poate răbda”?
V.G.: Şi suntem atât de poluaţi, că nici animalele sălbatice
nu ne mai mănâncă, decât în situaţii disperate. Nicio altă
vieţuitoare nu-şi distruge culcuşul, cum o facem noi, nu-şi
otrăveşte aerul şi hrana, nu-şi face mănuşi ori cojoc din piele
de om. Au poate dreptate ecologiştii radicali când afirmă că
singura friptură pe care ar accepta-o ar fi cea din carne de om.
R: Dar, să relaxăm puţin discuţia. În ce vă priveşte,
raportul în faţa cititorilor nu este complet fără motivul
iubirii. „Iubirea - o instigare la sublim”, ziceţi. Recunoaşteţi
că, în acest sens, aţi fost un mare instigator?
V.G.: Da! Şi voi mai fi! Glumim, evident. În ceea ce priveşte
iubirea nu vreau să pierd ocazia să accentuez ideea că este
sentimentul divin pe care ne grăbim să-l degradăm, să-l
vulgarizăm, confundând jarul cu cenuşa. Este un arc voltaic pe
care vrem să-l transformăm în opaiţ. Îndepărtăm polenul
romantic, sărăcindu-ne viaţa, supralicitând instinctele. În
concluzie, prea mulţi oameni fac scuipătoare din candela iubirii.
Şi încă ceva important. În iubire, nu vârsta dă ora exactă. Ea
poate fi lavă clocotită la 70 de ani şi supă sleită la 20. Oricum,
tragic e că îmbătrâneşte trupul, nu şi iubirea. Retrospectiv
privind, se poate spune că şi depravaţii îşi bat joc de iubire, dar
şi asceţii. Revenind la aluzia de „mare instigator”, pot spune
că interviul seamănă cu o mărturisire sub poala popii: te duci
acolo să te spovedeşti întru căinţă, nu să te lauzi.
R: „Merită să iubim, chiar dacă ar fi să plătim impozit
pentru fiecare sărut”. Recunoaşteţi că, în sensul celor spuse,
aţi prestat mult „la negru”?
V.G.: Evazionişti ai acestui sentiment sunt vulgarizatorii.
Când este vorba despre iubire adevărată se spune că nu putem
greşi noi, cât poate să ierte Dumnezeu. Nu are cum să fie mai
intransigent fiscul.
(urmarea la pagina 44)

MMX

43

fantezi

DICŢIONAR

(continuarea paginii 43)

44
R:„În esenţă, iubirea este o inefabilă rugăciune.”
Aţi rostit cu sfială, cu smerenie această rugăciune?
V.G: Da, pentru că iubirea este un har cu multiple
conotaţii metafizice. Aşa o consider eu şi nu mi-am putut
concepe viaţa în afara statutului de îndrăgostit. Ar fi un
deşert îngrozitor.
R:„Există şi compromisuri scuzabile.” Dacă aţi făcut
compromisuri şi dacă toate au fost scuzabile...
V.G: În artă m-am ferit de aşa ceva. Prima mea carte a
aşteptat în editură şase ani, pentru că erau acolo cugetări de
genul: „Cine îşi depăşeşte epoca o aşteaptă la răcoare.”
Redactorul de carte, o doamnă adorabilă, mă avertiza mereu:
„Ajungem amândoi la puşcărie!” Iar eu îi replicam hâtru:
„Dacă ne bagă în aceeaşi celulă, accept.”
Răsărit (tapiserie)
În viaţă însă, lucrurile sunt mai complicate. Rigiditatea
îţi poate aduce necazuri incomensurabile. Ţie, dar şi familiei.
Am acceptat să fiu, de exemplu, membru de partid, e vorba
de PCR, dar nu am scris niciun cuvânt de preamărire a epocii
şi a conducătorilor „iubiţi”.
R: „Viaţa este un concubinaj de amintiri, trăiri şi
iluzii.” Cu ce vă hrăniţi acum viaţa?
V.G: Cu toate „vitaminele” la care vă referiţi.
R: Aţi ajuns la o vârstă a înţelepciunii. Cum se vede
de la această înălţime lumea şi ce şanse îi daţi?
V.G: Am ajuns la o cotă a vieţii la care nu prea speram.
Am depăşit dealtfel media admisă de statisticile noastre. Ar
cam trebui să mă simt. Mă fac însă că plouă. Este
nemaipomenit să-ţi „tranşezi” timpul numai cum te taie capul.
Citesc, scriu, alerg dimineaţa prin parc, impulsionat uneori
de maidanezi, îmi plimb nepoţii, pe care nu am voie să-i
dojenesc, spun glume pe la petrecerile cu prieteni.
Cât despre lume, nimic nou. Ea îşi vede de-ale ei, nu se
uită în gura noastră. Aşa ne trebuie!
Desigur, suntem subiectivi atunci când aşezăm un
scriitor contemporan pe un piedestal. Şi e firesc, pentru că
relaţiile interumane ne determină uneori la excese de
generozitate. Dar scriitorul Vasile Ghica nu se iluzionează
cu elixirul succesului de vreme ce conştientizează că
,,Victoriile pot fi conjucturale. Importante sunt voluptăţile
luptei”. Ele îi alimentează vigoarea creativă şi îi aduc
zările mai aproape. Iar dacă numele său va rămâne în
timp şi dincolo de timp nu noi o decidem. El însă îi poate
da o determinare. Ştie că ,,Pariul cu eternitatea rămâne
tot opera” şi că ,,Se adună în eternitate cei care ştiu să se
risipească în alţii”. Prin scrisul său se risipeşte în cititori
cu generozitate, cu talent şi emoţie estetică. Schimbarea
prefixului să îi fie de un bun augur, să devină un nou început
şi o motivaţie de a fi! Pentru că, ,,Orice sens al vieţii
trebuie cucerit. Precum o cetate.”
Interviu realizat de
Tănase DĂNĂILĂ
(foto:a.g.secară)
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GAVRILĂ-VESA, Mariana - pictor. S-a născut la 16
martie 1957, în Galaţi. A absolvit Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, secţia pictură, clasa
profesorului Gheorghe Şaru, promoţia 1980. Membră a
U.A.P. Filiala Bucureşti. Expoziţii personale: 1986, Galeria
Atelier 35, Bucureşti; 1993, 1996, 2001, Galeria Căminul Artei,
Bucureşti; 1999, Galeria de Artă Hanul cu Tei, Bucureşti;
2001, Sala Rondă, cercul Militar Naţional, Bucureşti; 2002,
Sala Eforie, Cercul Militar Naţional, Bucureşti; 2003, Galeria
mică Orizont, Bucureşti; 2005, Galeria Orizont, Bucureşti;
2007, 2009, Galeria Irecson, Bucureşti. Participări la expoziţii
de grup şi naţionale: 1984-1995, Expoziţii municipale, Muzeul
Naţional de Artă, Sala Dalles, Teatrul Naţional, Bucureşti;
1985, Expoziţia republicană, Sala Dalles, Bucureşti; 1985,
1986, Târgul de Artă, Sala Dalles; 1987, Muzeele de Artă
Oradea şi Buzău; 1996-2004, Saloane de Artă Bucureşti,
Galeria Orizont, Muzeul Literaturii, Sala Eforie, Sala Dalles,
Galeria Căminul Artei, Galeria Artelor; 1997,1998, Salonul de
pastel şi Salonul de acuarelă, Cercul Militar Naţional,
Bucureşti; 1998-2004, Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău;
1998-1999, Bienala de Pictură, Muzeul de Artă, Reşiţa;
Expoziţia de pictură „Peisaj”, Fundaţia Barcelo, Palma de
Mallorca, Spania; 1999, Salonul Internaţional de Desen,
Arad; 2002, Salonul de Artă, Piatra Neamţ; Salonul de Grafică,
Cercul Militar Naţional, Bucureşti; 2003-2004, Schop-Art,
World Trade Center, Bucureşti; 2006, Concursul Naţional
de Pictură,
Artă Decorativă
„N. N.
CastelulGrafică,
zburator,Sculptură
acvatinta,şi620x760
mm
Tonitza”, Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad; Expoziţie de

pictură, Muzeul de Artă, Buzău; 2006-2007, Salonul Naţional
de Artă, Parlamentul României, Sala „Constantin Brâncuşi”;
2007, „Artişti bucureşteni de origine moldoveană şi
dobrogeană”, Galeria Apollo, Bucureşti; 2010, Expoziţia
„Promoţia 1980”, Galeria Galateca, Bucureşti (expune alături de
pictorii Vasile Aionesei, Constantin Daradici, Ana Maria
Dragomir, Corneliu Ionescu, Mihail Lujanschi, Dan Nistor, Luiza
Patriciu şi Ioan Popa). Între 1984-1987 a realizat lucrări de pictură
în stil modern şi flamand, precum şi artă decorativă în cadrul
Muzeului Palatului Cotroceni. Între 1989-1991 a executat lucrări
de grafică publicitară şi desen arheologic pentru publicaţii de
specialitate în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României,
Bucureşti. A făcut şi ilustraţie de carte („Yugoslavia Dream”,
„Buzunare cu grâu”, ambele de Ştefan Mitroi, „Povestiri din
Georgia” de Zaira Samharadze etc). Are lucrări în colecţii de
stat şi particulare din România, Austria, Canada, Elveţia, Franţa,
Germania, Grecia, Israel, Italia, Liban, S.U.A.
O lume mirifică ne întâmpină în pictura Marianei GavrilăVesa, o lume nu coborâtă din basme şi nici din nu ştim ce
teritorii cosmice, ci una provenită din realitatea ce ne înconjoară,
dar pe care artista o receptează într-un fel personal, o ridică la
rangul de metaforă şi simbol, îi dă noi înţelesuri, îi conferă
frumuseţea şi harul emoţional al fiinţei sale interioare. Flori,
scaieţi, pene de păun, arbori, pomi fructiferi, case, peisaje de
munte, piscuri golaşe, prăpăstii, stânci, balerine graţioase
proiectate pe fundaluri decorative sunt motive care populează
lucrările sale. Organizările compoziţionale sunt simple, reduse
la esenţial. Pictoriţa construieşte cu răbdare, meticulos, culorile
nu sunt explozive, pasta este aşezată în tuşe de o dinamică
surprinzătoare. Mariana Gavrilă-Vesa este un temperament liric,
datele concrete ale realităţii sunt trecute prin filtrul gândirii şi
sensibilităţii sale, iar rezultatul este o pictură de calitate, sinceră,
în care poezia este atributul precumpănitor, constatat chiar de
la primul contact cu arta sa. Nu întâmplător s-a spus că picturile
sale cu tematică fitomorfă ar putea constitui modele pentru
imprimeuri. Uneori, unele simboluri din tablourile Marianei
Gavrilă-Vesa sunt de natură religioasă, altele sunt expresii ale
unei lumi fabuloase sau echivalenţe plastice ale fascinaţiei
artistei în faţa creaţiei divinităţii. Referindu-se la opera sa,
criticul Adrian Silvan Ionescu arăta că „lecţia picturii japoneze,
filtrată prin sensibilitatea impresioniştilor şi a decoratorilor Art
Nouveau, se simte pregnant” în lucrările artistei, iar Gelu Trif
arăta că pastelurile, acuarelele şi picturile în ulei ale acesteia se
disting prin „capacitatea de a transmite stări emoţionale şi
deplina proprietate asupra culorilor”, subliniind în acelaşi timp
„apropierea picturii acesteia de poezie şi muzică, uşurinţa
vizibilă cu care pictoriţa străbate drumul spre esenţe”, ca şi
„stăruinţa ei de a-şi întemeia creaţia pe „o perfectă
stâpânire a desenului”.
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Bibl.: Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu,
Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Editura
Arc 2000, Bucureşti, 2003; Năstasă Forţu, Orizonturi artistice
contemporane, Editura Pan Europe, Iaşi, 2006; Corneliu Stoica,
Dicţionar al artiştilor plastici gălăţeni, Editura Terra,
Focşani, 2007; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009.
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Ioan Oratie: „Stări”
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Muzeul de Artă Vizuală a început sezonul expoziţional de
toamnă cu surprize foarte plăcute, de altfel aflate în obişnuinţa
dintotdeauna a acestei prestigioase instituţii culturale a Galaţiului.
După superba expoziţie de tapiserie pictată a franţuzoaicei Florette
Piquemal, iată că la numai o săptămână publicul a fost invitat să
admire pe simeze aproape 70 de lucrări de pictură ale
bucureşteanului Ioan Oratie, reunite sub genericul „Stări”.
Numele artistului este aproape necunoscut în urbea
dunăreană, dar el are o frumoasă şi bogată carte de vizită. Născut
la 9 iunie 1957 în comuna Zărneşti (Braşov), a absolvit
Universitatea Naţională de Arte Plastice din Bucureşti, secţia
pictură monumentală, clasa profesorului Viorel Grimalschi. Un
timp a frecventat şi atelierului pictorului şi profesorului Vasile
Chinschi. Este membru al UAPR din 1999, şi-a deschis nouă
expoziţii personale la Braşov, Bucureşti, Buşteni şi Buzău, a
participat la mai multe manifestări colective
cu caracter naţional, a luat parte la
restaurarea unor locaşuri de cult ortodox
(Biserica Mănăstirii Plătăreşti, Biserica din
Deal - Sighişoara, Biserica Cotnari), a
colaborat la realizarea mozaicurilor de pe
Platforma Petromidia Năvodari şi de la
Hotelul Vega din Mamaia, a fost prezent în
Taberele de creaţie naţionale şi
internaţionale de la Medgidia (Constanţa),
Hârsa (Prahova), Suceviţa şi Breaza. Are
lucrări în colecţii de stat şi particulare din
România, ca şi din Franţa, Germania,
Japonia, Spania, S.U.A., Turcia. Este
căsătorit cu criticul şi istoricul de artă
Roxana Păsculescu.
Tablourile din expoziţia de la Galaţi
(curator, muzeografa Mariana Tomozei-Cocoş) dezvăluie în
persoana artistului un pictor pe deplin format, cu un discurs
coerent, ce pendulează între figurativ şi abstract, un creator care
lucrează cu consecvenţă şi abordează cu aceeaşi pasiune peisajul,
compoziţia, nudul feminin şi natura statică. În pictura figurativă,
Ioan Oratia îi continuă pe maeştrii din perioada interbelică, iar
lecţia acestora şi-a însuşit-o cu temeinicie. Lucrările lui au claritate,
lumina este când solară, când nostalgică, dialogurile cromatice

Cai în lan de grâu
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sunt
bine
susţinute, tuşele
au o dinamică ce
creează în cadrul
tablourilor o
atmosferă
caldă,
cu
rezonanţe
poetice. Pictorul
este un liric în
toate fibrele
fiinţei sale şi
această trăsătură se poate vedea în tot ce zămisleşte,
indiferent de formele de exprimare folosite. În faţa
spectacolului naturii, el trăieşte emoţii şi sentimente
puternice, pe care şi le exteriorizează şi
obiectivează în imaginile fixate pe pânză,
carton şi hârtie. Peisajele expuse sunt din
Zărneştii natali, din Hârsa, din Breaza, din
Braşov, din Dobrogea şi Bucovina, dar şi
din Grecia. Casele, străzile, arborii, dealurile
respiră sub albul imaculat al zăpezilor sau
surâd în lumina binefăcătoare a soarelui
(„Case din Zărneşti”, „Înzăpezire”, Peisaj
de iarnă la Zărneşti”, „Sfârşit de iarnă”,
„Şuri”, „Case la Braşov”, „Peisaj din
Medgidia”, „Acoperişuri roşii”, „Sat
ardelenesc”). Uneori, griurile colorate
strecoară în suflet melancolie şi nostalgie.
Este reacţia peste ani a adultului care
priveşte în timp şi, la fel ca şi Nică a lui
Ştefan a Petrei Ciubotariu, regretă după
meleagurile copilăriei ca după un paradis pierdut pentru
totdeauna. Alteori, memoria afectivă îl determină să-şi
amintească de obiceiuri ale satului adânc înrădăcinate în
tradiţie (Iarna, răvăşitul oilor”) sau să reînvie pe pânză, întro interpretare proprie, motive ale tezaurului folcloric românesc
(„Folclorică”, „Parfum de tei”, „Nostalgie III, VI, XI”).
Un motiv drag pictorului, imortalizat în imagini foarte
sugestive, care încântă ochiul, este cel al calului. Fascinat
de eleganţa, frumuseţea anatomică şi inteligenţa acestui
animal, vechi prieten al omului, artistul l-a înfăţişat în mai
multe compoziţii, prezentându-l în galopuri solare, alergând
în libertate pe câmp prin ploaie, păscând, încordat, dezlănţuit
şi strunit în competiţii hipice, încălecat de cavaleri medievali
participanţi la turnire, bucurându-se de mângâierea şi
afecţiunea omului etc. („Cai în lan de grâu”, „Cai în ploaie”,
„Cai jucându-se”, „Romantică”, „Turnirul”, „Pregătirea”,
„Concursul”). Mişcarea, arcuirile trupurilor cailor, reacţia
acestora la comenzile şi impulsurile jocheilor, siguranţa,
concentrarea sunt excelent evidenţiate. Artistul se dovedeşte
a fi şi un fin cunoscător al psihologiei animalelor, ceea ce nu
este deloc la îndemâna oricui.

Casă la Hârsa
Scriitori gălăţeni nominalizaţi în
DICŢIONARUL GENERAL AL LITERATURII
ROMÂNE*

Când abordează pictura abstractă, de cele mai multe ori
Ioan Oratie porneşte tot de la datele realului, însă acestea suferă
metamorfoze, astfel că numai rareori sunt şi recognoscibile.
Doar titlurile amintesc de motivele de la care artistul a pornit
iniţial („Adâncul mării I, II”, „Orga”, „Ritmuri”, „Grădina”,
„Interior creştin”, „Impresii din Cheile Dobrogei I, II”, „Duhul
oraşului”). Materia cromatică este aşezată în pete şi tuşe
dinamice, ingenios orchestrate, proaspete. Roşuri şi galbenuri
strălucitoare, albastruri de diferite nuanţe, verzuri crude sau

La marginea satului

GHEORGHE I.TOHĂNEANU
-

intense, sunt ritmate, după necesităţi, cu acorduri de violaceu,
roz, ocru, oranj, alb, oliv, auriu, cafeniu, negru. Liniile închid în
conturul lor forme racordate la mişcările sufleteşti ale pictorului,
la trăirile şi stările lui din momentul actului de creaţie. El
imaginează structuri geologice şi vegetale, adâncuri acvatice,
instrumente muzicale, stări ale eului. Ioan Oratie stăpâneşte
bine ştiinţa compoziţiei, ansamblurile tablourilor sunt
echilibrate, artistul ştie să obţină rafinamente şi subtilităţi de
pastă, ştie când să fie sintetic şi când să se oprească şi la
detalii. Pictura sa, sensibilă şi tonică, uneori cu accente
expresioniste, este a unui profesionist care caută şi reuşeşte
să-şi individualizeze discursul, să propună soluţii plastice care
s-o facă atrăgătoare iubitorilor de artă şi să-i exprime cu
sinceritate crezul artistic.

Corneliu Stoica

stilistician şi traducător

S-a născut la 7 mai 1925, la Galaţi. Urmează cursurile
Liceului „V.Alecsandri” din Galaţi(1935-1943) şi Facultatea de
Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1943-1947). Până
în 1948 este profesor suplinitor la Galaţi, la Liceul
„V.Alecsandri”, apoi la Şcoala Normală; în 1949 începându-şi
cariera universitară la Facultatea de Filologie din Bucureşti. În
anul 1952 este îndepărtat din învăţământ din cauza activităţii
politice a tatălui său. În 1954 va fi reîncadrat la o şcoală generală
de lângă Ploieşti; după un an fiind numit la Universitatea din
Bucureşti. Din 1956 trece la Universitatea din Timişoara,
străbătând toate treptele didactice (conferenţiar în 1962,
profesor în 1971) până în 1995, când se pensionează. Obţine
titlul de doctor în filologie în 1968, , cu teza „Limba şi stilul
poeziilor lui Eminescu”. Este unul dintre întemeietorii
învăţământului filologic universitar din vestul ţării şi ai şcolii
de stilistică din Timişoara. În perioada 1970-1976 a condus
Sectorul de lingvistică al Filialei Timişoara a Academiei Române.
După 1995 va funcţiona la Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad şi la Universitatea „Tibiscus”din Timişoara, la care a fost
un timp şi decan al Facultăţii de Jurnalistică. Debutează în
1949, la revista „Cum vorbim” şi va colabora cu articole şi
studii la volume colective sau la reviste culturale, literare şi de
specialitate: „Limbă şi literatură”, „România literară”, „Orizont”,
„Studii şi cercetări lingvistice”, „Limba română”, „Analele
(urmarea la p.48)
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Universităţii din Timişoara”, „Banatul”(serie nouă ), „Aradul
cultural”, „Bucovina literară”ş.a. Prima sa carte „Studii de
stilistică eminesciană”, apărută în 1965, va fi urmată de altele,
dedicate mai ales poeziei lui Eminescu, dar şi analizei sub raport
stilistic a scrierilor lui Ion Budai-Deleanu, Ion Creangă,
Al.Macedonski, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, V.Voiculescu, Nicolae Labiş ş.a. Coordonează numeroase
volume colective („Studii de limbă şi stil”, 1973, de exemplu
ş.a.), alcătuieşte, în colaborare, antologii comentate („Amintiri
din copilărie”, de Ion Creangă, 1976, Tudor Arghezi „Arte
poetice”, 1987), traduce din scriitorii latini, Macrobiu şi Vergiliu.
Este membru al mai multor societăţi ştiinţifice din ţară şi Doctor
honorio causa al Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi (2000).
A fost distins cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei
Române (1965). Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (
1979, 2001), Marele Premiu „Mihai Eminescu”al Uniunii
Scriitorilor (1989), Premiul Uniunii Scriitorilor (1994), Marele
Premiu al Inspectoratului judeţean pentru Cultură Timiş (1994),
Marele Premiu al municipiului Timişoara (1995), Ordinul
naţional „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler (2002).
În „Studii de stilistică eminesciană” G.I.Tohăneanu
abordează într-o primă secţiune lexicul, structura gramaticală,
stilul şi versificaţia liricii de tinereţe a lui Mihai Eminescu, iar în
a doua, aspecte stilistice ale creaţiilor din perioada maturităţii
poetului. Acest tip de studiu va fi continuat în „Expresia
artistică eminesciană”(1975), unde sunt analizate poemele de
inspiraţie folclorică (vocabularul, polisemantismul cuvintelor,
particularităţile sintaxei poetice, şi folosirea unor termeni-cheie
şi a unor motive. Se identifică motive eminesciene în opera
unor poeţi de mai târziu şi este evidenţiată influenţa limbii lui
Eminescu asupra prozei sadoveniene. Lucrarea „Eminescu şi
limba română(1989), surprinde relaţiile dintre Eminescu şi unii
predecesori sau descendenţi, detectate prin coincidenţe de
natură stilistică, şi cercetează motive, sintagme, expresii, epitete
rare, gramatica poeziei, devenirea cuvântului poetic în variante,
ipostaze prozodice. Capitolul „Creşterea limbii româneşti”din
cartea „De ce Eminescu”(1999, în colaborare cu Eugen
Todoran), reuneşte comentarii eseistice asupra unor termeni
poetici, a unor segmente de vers ori asupra unor procedee
stilistice eminesciene. Alt volum, „Neajungerea limbii:
Comentarii la „Ţiganiada” de I.Budai-Deleanu”(2001),
include o serie de studii al căror titlu este dat de un vers sau de
o parte de vers din scrierea comentată, ţinta lui Tohăneanu
fiind relevarea inventivităţii lexicale a autorului. Analiza
filologică a cuvântului (sursa termenului, familia de cuvinte,
câmpurile lexicale, schimbările de categorie gramaticală etc) e
completată de interpretarea stilistică. Se identifică vocabule
din „Ţiganiada” prezente la scriitorii de mai târziu şi sunt
analizate în mod special similitudinile de imagini, structuri şi
expresii între textul lui Budai-Delanu şi scrieri ale lui Eminescu.
Grila stilistică fusese aplicată de Tohăneanu şi prozei, mai întâi
în „Stilul artistic al lui Ion Creangă”(1969), unde sunt
investigate oralitatea, naraţiunea şi dialogul,portretul şi
enumerarea, sinonimia, limbajul aluziv, mijloacele stilistice ale
participării, mecanismele declanşării comicului, precum şi în
„Arta evocării la Sadoveanu”(1979), care conţine comentarii
stilistice asupra lexicului, cu deosebire asupra sinonimiei. În
„Dincolo de cuvânt”(1976), volum alcătuit, de asemenea, din
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studii de stilistică şi cu privire la versificaţie, Tohăneanu face
un excurs teoretic despre sinonimia, omonimia şi tectonica
textului poetic, pentru ca secţiunea a doua să cuprindă analize
referitoare la limbajul poeziei lui Ion Budai-Deleanu, Eminescu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, V.Voiculescu, Nicolae Labiş.
Ultima secţiune, are în vedere probleme de versificaţie, domeniu
în care autorul este un deschizător de drumuri prin distincţia
pe care o propune între schema „ideală”, sau „teoretică” şi cea
„reală” sau „practică” a ritmului şi prin formularea conceptelor
de „ritm dominant”, „substituiri ritmice”, „ritm secund”. Cu
mize asemănătoare, culegerea de comentarii „Scrisori din roase
plicuri”(2002), revine la expresia poetică eminesciană,
semnalând unele similitudini cu Shakespeare, abordează
limbajul personajelor lui I.L Caragiale şi se opreşte, la
paralelisme între dramaturgul român şi Cervantes, în fine,
examinează relaţia folclor-literatură cultă din aceeaşi perspectivă
stilistică. Alte patru cărţi „O seamă de cuvinte româneşti”(1976,
în colaborare cu Teodor Bulza), „Cuvinte româneşti”(1986),
„Dicţionar de imagini pierdute”(1995) şi „Viaţa lumii
cuvintelor. Vechi şi nou din latină (1998), urmăresc „biografia”
cuvintelor, evoluţia sensurilor acestora de la începuturi până
azi, înţelesuri descoperite în vorbire, în literatură şi cultură.
Tohăneanu este, înainte de toate, un practician al stilisticii
militare, preferând analiza, examenul simpatetic al textelor, în
cursul căruia fiecare amănunt, fiecare nuanţă, reapare cu har,
sunt raportate la ansamblu, revelat astfel ca o „lume”, dintr-o
perspectivă mai puţin frecventată de critică.
S-a stins din viaţă 28 august 2008, la Timişoara.
Articolul referitor la Gheorghe I.Tohăneanu din acest
DICŢIONAR include la final „Scrierile autorului” şi
„Repere bibliografice” despre autor.

Virgil Guruianu
*DICŢIONARUL GENERAL AL LITERARTURII
ROMÂNE este realizat sub egida Academiei Române şi se
doreşte a fi o lucrare complexă, un „…dicţionar integral al
literaturii române cu tot ceea ce presupune el: autori,
publicaţii, curente literare, concepte, opere anonime,
instituţii literare etc”, un dicţionar „…ce încearcă să prezinte
pe toţi autorii de limbă română care, într-un chip sau altul,
ilustrează cultura română în timp şi spaţiu, indiferent de
locul
unde
au
scris
şi
s-au
afirmat”.
( Eugen Simion- „Cuvânt înainte”)

IN MEMORIAM
Ioan Brezeanu s-a născut la 27 februarie 1916, la Ludişor,
în judeţul Braşov; a absolvit şcoala primară în satul natal,
liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu; Facultatea de Litere şi
Filosofie din Bucureşti; Doctor în filologie cu teza „Colindul
laic în zona Dunării de Jos”.

Ioan Brezeanu
1916 - 2010
“Las Galaţiului 65 de volume care înseamnă aproape
4800 - 5000 de fapte folclorice adunate de-a lungul vremii...”

Dintre lucrările publicate de domnia sa amintim:
Valori ale culturii populare din zona de sud a
Moldovei, Colindele de la Dunărea de Jos - ritual şi
poetică. La izvoarele cântecului folclor literar din judeţul
Galaţi, Pe-un picior de plai, culegere de folclor poetic din
regiunea Galaţi, În vadul Brăilei folclor literar din zona
Dunării de Jos, Galaţi. Biografie spirituală. Profesor doctor
la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, decan, prorector şi
rector al Universităţii.
Distincţii primite:
Cetăţean de onoare al municipiului Galaţi;
International Association of Educators for Peace
Diploma of Honour Prof. univ. dr. Ioan Brezeanu in
recognition for outstanding service to community and
notablc concern for all people;
Membru de onoare al societăţii culturale Ginta Latină,
„Virtus Daco - Romana Rcdiviva” şi preşedinte de onoare al
filialei Galaţi a Societăţii;
Senator
de
onoare
al
Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi;
Membru de onoare al Ligii Culturale pentru unitatea
românilor de pretutindeni;
Diplomă de onoare şi medalia jubiliară „50 ani de
învăţământ superior la Galaţi”;
Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România;
Cavaler al ordinului „Steaua României” cu spade
„Panglică de virtute militară” şi „Frunze de Stejar;
Premiului primăriei municipiului Galaţi pentru întreaga
activitate de culegere şi valorificare a folclorului din spaţiul
Moldovei de Sud şi pentru activitatea editorială de excepţie;
Premiul Centrului de Creaţie populară Galaţi pentru arhiva
personală de etnologie şi folclor şi pentru lucrările publicate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
(continuarea de la pag. 15)

Îmi aduc aminte de un profesor de istorie, ne uitam
toţi elevii la el: tânăr, sobru, impecabil, dar trist. Venise de
pe front. Ne preda istoria, mai toţi îi sorbeam vorbele şi
apreciam lecţiile predate cu mare atenţie. Abia după ani miam dat seama de tristeţea sa, profesorul Ioan Brezeanu fusese
la marea bătălie de la Oarba de Mureş” (Carol Diaconu,
Galaţi, fost elev)
CRONICA DE CENACLU

despre textele următoare. a.g.secară, pentru prima oară, a apreciat textele în sensul că de data asta Florin Buzdugan a ştiut unde să taie,
având o anume claritate. Sunt texte banalizate pe-alocuri; sună bine, dar sunt şi uşor prozaice. Andrei Velea a continuat seria, şi a spus
că se poate observa o concizie a textelor, unitate textuală. Însă, fiindcă Florin Buzdugan are deja o oarecare experienţă în materie de şedinţă
de cenaclu, i se pare că acesta încă se-ascunde în spatele unor idei
puerile. Acesta trebuie să iasă din această cochilie în care s-a ascuns,
trebuie să prindă mai mult curaj şi să înţeleagă faptul că nu se joacă cu
luna şi cu stelele în poezia contemporană. Nu mai poţi continua aşa în
poezia contemporană. Astăzi efectiv trebuie scris în poezie felul în care
iei stelele şi le arunci înspre fiinţa iubită, aşa cum spui în poemul în
cauză. Trebuie să prinzi mai mult curaj, efectiv să devii corupt în materie
de poezie. Cristina Sava a fost avocatul diavolului şi a spus că, faţă de
„turele” trecute, nu mai sunt la fel de mecanice, parcă a mai pus puţin
suflet în poemele sale. Valeriu Valegvi a fost de părere că aici textele sunt
mai aerisite, expuse umorului involuntar. Se impune o abordare mai
bărbătească a jocului şi nu a jucării jocului. Potenţialul artistic este
totuşi real.
Cei interesaţi de participare în cadrul cenaclului sunt aşteptaţi la
Sala cu pian sau la Mansardă, la ora şase seara (18:00 sau 6:00 p.m.), o
dată la două săptămâni, în ziua de luni. A consemnat Florin Buzdugan.
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