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NICOLAE
BACALBAŞA,

preşedintele
Consiliului Judeţului Galaţi

„Revista Dunărea de Jos este un produs literar
şi publicistic împlinit”

A edita o revistă judeţeană de cultură, intenţionată ca atare, este un pariu dificil.
Trebuie să reuşeşti să fii reprezentativ şi obiectiv fără a cădea în ispita exprimării în exces a

personalităţii editorilor. Trebuie să reuşeşti să surprinzi ansamblul manifestărilor culturale ale unui
judeţ fără a privilegia persoane sau domenii de exprimare.

Fără a fi elitist şi ermetic să reuşeşti să menţii suficient de sus ştacheta culturală.
O revistă judeţeană de cultură finanţată din banul public trebuie să reflecte în egală măsură

prezentul şi trecutul.
Declinul sistemului de învăţământ – realitate tristă dar general recunoscută – face ca mulţi

dintre concetăţenii noştri să fie rupţi de repere importante ale istoriei naţionale şi evident să ignore
istoria regională şi locală.

Repunerea istorică în peisaj este o sarcină majoră a unui asemenea tip de publicaţie.
O revistă judeţeană de cultură trebuie să fie în aceeaşi măsură naţională şi regională, un

mijloc de informare şi de incitare culturală, de deschidere de orizonturi.
„Dunărea de Jos”, prin asumarea titlului, are menirea de a pregăti cultural şi sufleteşte

cititorul pentru o integrare care este iminentă şi constituie totodată o amprentă formativă căreia
puţini i-au scăpat şi pe care o ignoră.

Galaţiul în trecut „cumplit oraş de negustori” este un centru multietnic, un important reper în
caricatura românească, în epigramă, în teatrul de comedie, un centru universitar în care disciplinele
aşa zis umaniste au căpătat amploare în ultimul timp.

Pentru un fluviu, partea de jos, a vărsării, este partea împlinirii.
Revista “Dunărea de Jos” este un produs literar şi publicistic împlinit. Consiliul Judeţului

Galaţi este un finanţator şi un garant moral dar şi un partener activ.
Urăm revistei tot ce este mai bun şi suntem alături de ea în eforturile sale pentru comunitate.

Dunărea de Jos, UN DECENIU DE EXISTENŢA
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foto 8

Aurora Liiceanu este doctor în psihologie,
cercetător senior la Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu - Motru” din cadrul Academiei
Române. Este una dintre cele mai de succes autoare
publicate de Editura Polirom în ultimii ani. Iată câteva
titluri : Prin perdea (2009, 2012), Rendez-vous cu
lumea (2010, 2012), Patru femei, patru poveşti
(2010, 2011), La taifas (2010), Viaţa nu-i croită după
calapod (2011) şi Cuvinte încrucişate (2012).

Despre „Cuvinte încrucişate” (Editura Polirom,
2012), cea mai recentă carte a autoarei dar şi despre
fascinanta lume a psihicului uman într-o realitate
copleşită de consumerism şi tentaţii, în rândurile de
mai jos:

1. Întâmplările, total diferite de gânduri
(după cum se precizează în moto-ul lui Paul Valery
din „Cuvinte încrucişate”, Polirom, 2012)
influenţează mai mult ceea ce suntem decât
gândurile? Care dintre ele domină şi care ne pot
conduce viaţa?

Cred că există o asimetrie între întâmplări şi
gânduri, ca şi cum viaţa nu se aliniază gândurilor
noastre. Dar, mereu încercăm să dăm întâmplărilor
noastre o justificare bazată pe trecutul nostru şi pe
misterul lucrurilor necontrolate, care parcă ar fi
conduse de altcineva.

2. Spuneţi că în psihologie se vorbeşte
despre două categorii de oameni: unii care caută
mereu noul, aventura, stimuli care să le schimbe
viaţa şi alţii care preferă liniştea, rutina, viaţa

monotonă. Nu credeţi că eul interior suferă în
ambele cazuri?

Când am spus că există aceste două categorii de
oameni m-am referit la o tipologie şi orice tipologie
simplifică. Iar simplificarea aduce după sine un
sacrificiu, o pierdere. În acest caz, se sacrifică faptul
că pentru cei care caută noul sau au apetit pentru
aventura fizică sau cea mentală acest lucru este o
regulă, dar nu este ceva absolut. La fel şi pentru cei
care caută rutina, obişnuinţa. Deci fiecare dintre aceste
atitudini sunt predominante în comportamentul unui
individ dar nu se exclud una pe cealalată.  În acest fel,
eul interior suferă când ceea ce este predominant nu
se poate realiza, creind frustrări. Simplu spus, un
aventurier suferă când rutina este regula lui de viaţă
şi invers.

3. Cât de important este „amănuntul
biografic” în viaţa unui scriitor? Reuşeşte să
schimbe mintea şi sufletul sau e catalogat doar
ca „soartă, destin, coincidenţă, întâmplare”?

Cred că amănuntul biografic este perceput mai
conştient de către scriitor pentru că este ceva real,
nicidecum ficţiune. Dar cum scriitorii crează ficţiuni

„Lumea reală nu este chiar
cea din capul nostru

şi acest lucru este farmecul
vieţii”

Interviu cu

AURORA LIICEANU:
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ei îşi pot imagina, crea un amănunt biografic
în ceea ce fac. Dacă ei consideră că acel
amănunt biografic este soartă, destin,
coincidenţă sau întâmplare o pot face ca
orice om. În fond, sunt şi ei oameni.

4. Cât de dificil este să tratezi
„identităţi, lucruri care nu se văd”?
Poate iubirea să vindece bezna minţii
şi să ne apropie mai mult de viaţă?

Cred că orice psiholog onest recunoaşte
că a trăit sentimentul de neputinţă. Nu cred
că iubirea poate vindeca bezna minţii după
cum cred că unele structuri de personalitate
nu pot fi schimbate sau pot suferi doar
schimbări minore, imperceptibile.

5. Despre maladiile moderne ale eului se
spune că în prezent sunt foarte susţinute de
consumerism. Avem motive să ne
îngrijorăm?

Cred că da, ne putem îngrijora, dar psihologii
nu sunt prea luaţi în serios. Media nu promovează
îngrijorările psihologilor, ba chiar le evită, prin
acceptarea publicităţii. Recent, am văzut un interviu
cu un om de afaceri, cam exhibiţionist, care
cerând-i-se să transmită un mesaj tinerilor, a spus
cu nonşalanţă că ei, tinerii, “să nu înveţe“, acest
lucru părea un sfat despre viaţă. Dar, să dau un
exemplu despre ceea ce am spus mai sus. Se vorbeşte
în psihologie despre sindromul Buridan foarte asociat
consumerismului. El se referă la faptul că oferta
exagerată, multitudinea de produse determină omul
să nu facă alegeri raţionale. Nu poţi face o alegere
când eşti copleşit de o ofertă exagerat de variată.
Individul are de ales dintr-un număr mare de produse
când vrea să cumpere ceva. Şi aşa ca Buridan şi mai
degrabă fără să-şi dea seama el intră într-o stare de
inconfort care după părerea psihologilor duce la
depresie. Multe maladii moderne sunt legate de bani,
publicitate ofensivă, ofertă, tentaţii. De pildă,
shopping-ul, adicţiile compulsive.

6. Titlul cărţii „Cuvinte încrucişate” este
cumva o invitaţie la a vorbi mai mult cu noi
înşine sau a privi mai cu atenţie către eul interior,
în adâncul gândurilor noastre?

Titlul cărţii “Cuvinte încrucişate “ se referă mai
ales la a poposi în lumea gândurilor noastre, la o analiză
de sine, la reflexie. Poate că era mai bine să folosesc

titlul  “Gânduri încrucişate “. Dar, până la urmă, fiecare
poate gândi ce vrea, ce crede.

7. Credeţi că în mintea şi în sufletul unui
individ există lupte între Adevăr şi Memorie,
între Amintire şi Realitate? Din punctul de
vedere al psihologului şi al scriitorului, cum aţi
defini ceea ce oamenii numesc „viaţă”, lumea
reală?

Sigur că există această luptă, pentru că memoria
este identitate, iar memoria este nu numai selectivă,
dar şi mereu supusă schimbărilor date de propria
noastră schimbare. Orice individ îşi construieşte
scenarii ale trecutului, adesea cosmetizate de nevoia
de a ne accepta viaţa aşa cum a fost ea. Lumea reală
nu a fost chiar cea din capul nostru şi acest lucru este
farmecul vieţii. Cine poate preciza care este diferenţa
între imaginarul nostru şi realul trăit? Fabrica minţii
noastre face confecţii cărora le dăm statutul de
adevăr.

     Florina Zaharia
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Mozaic

1.Am mai spus-o şi cu alt prilej: Ion Zimbru este unul
dintre puţinii oameni pe care îi cunosc, cât de cât,
care transformă probabil aproape tot ce ating în
poezie. Aceasta, o ştim de la Midas, poate fi de bine
sau nu... Sau, cine ştie, dincolo de bine şi de rău...

2.Nu ştim dacă Ion Zimbru chiar
vrea să transfigureze totul sau
aproapele tot; noi receptăm
frânturi, esenţe... Omul-Zimbru,
dând senzaţia că ştie totul sau un
pic mai mult despre umanitate, nu-
şi face iluzii, dar are speranţe
decente: sacul cu monade e gol şi
palid, cine nu-i gata este luat cu
lopata, dar are logodnică, aproape
mioritic, o Stea...

3. Ion Zimbru este mereu în
„transmisiune directă” (să nu uităm
de faptul că este şi jurnalist): vede
şi aude „veşti rele, scârţâieli,
degringolade”, „dezmăţare, pleavă
şi prăpăd”, dar şi fluturi ce
huzuresc în felinare...

4. Autorul chiar nu are teamă: nici să fie sentimental
(afecţiunea sa este firească, de camarad pe frontul
războiului şi fragileleor armistiţii dintre poezie şi
realitate), nici să fie anti-calofil cu măsură, nici să se
roage la Dumnezeu - rugăciunile îi sunt simple, refuză
literaturizarea, sunt un ecou al arghezianului „Vreau
să te pipăi şi să urlu...”
Ion Zimbru nu vrea „plânsete făţarnice pe cruce”,
nu-i „trebuie nimic la îngropăciune”...
Poate doar o rochie sau un giulgiu fără de sfârşit!

5.Mărturisindu-şi vinovăţiile, el luptă şi scrie pentru
instituţia Adevărului. Adevăr care cuprinde în el - spun
asta pentru cei care mai sunt idealişti - şi adevărul
minciunii, şi pe cel al ipocriziei, şi pe cel al artei de a
vorbi pe la spatele adevărului...

Eseu în şapte fraze despre Ion Zimbru
şi rochia sa fără de sfârşit

Ludic, Ion Zimbru se mai răfuieşte şi cu nişte pictori -
dacă tot suntem în mijlocul Muzeului de Artă
Contemporană! - aparent conflictul plecând de la o
controversă strict estetică...

6. Glumind puţin, autorul
explică oarecum scrierea
poemelor sale: „nu mai am ţinere
de minte,/ trebuie să-mi notez
în fiecare secundă/ ce se
petrece mâine,/ dincolo de
mâine...”
Nici nu mai poate să înţeleagă
(în unele zile), dar aceste
neînţelegeri-poeme (uneori
quasi-psalmi) cresc tensiunea
(literară), care nu rămâne numai
lirică...

7.Probabil punctul forte  al
poemelor din „Rochia fără
sfârşit” (titlul este în sine un
poem!) rămân textele de
dragoste, de îndrăgosteală, dar
şi cele din care răzbate (tot) o

dragoste nostalgică faţă de „veşnicia care s-a născut
la sat”...

În loc de concluzii, probabil Ion Zimbru este unul
dintre fericiţii (ohoho, dar câtă nefericire implică
fericirea!) care poate spune precum Khalil Gibran
sau profetul său, că Dumnezeu l-a eliberat de
înţelepciunea care nu plânge, de filosofia care nu râde
şi de orgoliul care nu se închină în faţa unui copil...
Şi, de ce nu, de poezia care nu ştie sau nu poate iubi
(sau empatiza), oricâte rochiţe, fără de început sau
fără de sfârşit, ar avea în garderoba cât un suflet... cu
platfus sau nu.

a.g.secară

(text prezentat la lansarea cărţii din 15 iunie 2012)
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Maestrul Ştefan Coman
la Galaţi

Maestrul Ştefan Coman (născut la 13
septembrie 1958 în comuna Ostrov – judeţul
Tulcea) a fost prezent câteva zile la Galaţi, unde,
împreună cu membrii ansamblului „Doina
Covurluiului”, a pregătit o surpriză pentru
festivalul de folclor care se apropie cu paşi mari.
În numerele următoare vă vom prezenta un amplu
interviu cu directorul ansamblului „Baladele
Deltei”. Foto 1: lângă coregraful Ion Horujenco.

Victor Cilincă a prezentat în cotidianul „Viaţa
liberă” un eveniment legat de un mare suflet românesc:
Eufrosina Cojocaru, profesoară de limba română în
satul Barta, raionul Reni: la Universitatea „B. P.
Haşdeu” din Cahul, la o manifestare dedicată Dunării,
domnia sa şi-a lansat o carte, tipărită la Galaţi, la

Ed.Zigotto! O carte care
va fi  balsam pentru
sufletele copiilor de
„dincolo”,  unde,  nu
demult, o piesă pentru
copii de Ion Creangă
fusese interzisă , în
turneu, ca pericol:
promova limba română!
„Legendele Dunării şi
al te povestiri” este
îngrijită de profesorul
George Lateş
(colaboratorul nostru) şi
am avut onoarea să-i fac
şi câteva ilustraţii.

„Suntem un grup
de entuziaş t i  din
Basarabia care am

început să scriem ca să ajungă astfel şi limba română la copii şi
tineri”, mi-a mărturisit autoarea (scrie în continuare Victor
Cilincă), care a mai publicat doar două cărţi, ambele în România.
„Am încercat să publicăm povestiri sau poezii în ziare (în
Ucraina), dar n-am găsit loc nicidecum. Doar cu ajutorul domnului
Vadim Bacinschi, de la Odessa, am găsit înţelegere şi publicăm în
revista românească „Concordia”, la Cernăuţi.” Un desert minunat
la bucatele oficiale ucrainene - limba de stat trebuie ştiută şi
purtată, dar nici limba maternă nu se cade uitată.

În continuare, scriitorul Cilincă a tras un semnal de alarmă
şi în privinţa  situaţiei învăţământului în limba română din partea
de sud a Basarabiei ucrainiene: Au rămas în raion doar trei şcoli
unde se predă în limba română - acum trei ani funcţionau 18!
Profesoara Cojocaru i-a convins din nou pe părinţi, bătând din
uşă în uşă, să-şi dea copiii la şcoala românească: din toamnă va
avea 22 de elevi. De unde se vede că nu trebuie aşteptat totul de
la autorităţi.

P.S.  Cartea ne-a
parvenit prin amabilitatea
domnului Tudose Tatu,
vechi colaborator şi el al
revistei noastre, care ne-a
dăruit şi o nouă carte a
domniei sale, „Farul bătrân
de Sulina – Adevărul
dezvăluit”, carte apărută la
Ed.Sinteze din Galaţi şi
care contiună să prezinte
preocupările pentru istoria
Dunării de Jos ale domniei
sale.

(M.Th.)

Basarabia din noi
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Proiectul cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional şi derulat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, sub
egida Consiliului Judeţului Galaţi şi în parteneriat cu Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi, a vizat
studierea şi cercetarea obiceiurilor de vară „Drăgaica” şi în special
a celor pentru invocarea ploii „Caloianul” şi „Paparuda”, din judeţul
Galaţi şi arealul Euroregiunii Dunărea de Jos, mai precis Ucraina
şi Republica Moldova, pentru
reconstituirea acestora, descoperirea de
noi variante sau similitudini ale acestor
obiceiuri intens practicate în trecut în
cadrul comunităţilor săteşti, promovarea
acestora în cadrul unor spectacole sau
prin mijloace media moderne, creşterea
vizibilităţii patrimoniului cultural
tradiţional material şi imaterial specific
zonei Prutului inferior şi promovarea
moştenirii culturale tradiţionale specifice
zonelor studiate.

Astfel, o primă etapă în derularea proiectului a constat în
studierea şi cercetarea obiceiurilor menţionate în Ucraina în
localităţile Barta, Cartal, Cotlovina, Limanskoe şi Satul Nou din
raioanul Reni şi localităţile Ozerne şi Udkonosovka din raionul
Izmail şi instituţii de cultură din Odessa, Muzeul de Istorie,
secţia Comunităţilor Etnice şi Muzeul Comunităţii Elene, în
Republica Moldova cercetarea desfăşurându-se în raionul

Cahul, localităţile Pelinei, Văleni, Cucoara şi Andruşu de Sus şi
Chişinău, Muzeul de etnografie şi istorie naturală.

Pentru judeţul
Galaţi localităţile
vizate spre studiu şi
cercetare au fost
Braniştea (sat Vasile
Alecsandri), Piscu,
Lieşti, Cosmeşti,
Cuza-Vodă, Vânători
(sat Odaia -
Manolache) şi
Tuluceşti. Pe lângă
aceste localităţi au fost
realizate şi deplasări în
comunele Iveşti şi
Movileni -Tecuci.

O altă etapă
desfăşurată în cadrul
proiectului a constat în

susţinerea, în data de 24.06.2012, la Muzeul Satului „Gospodărie
tradiţională” din Pădurea Gârboavele, jud. Galaţi, începând cu ora
900,  a Simpozionului privind „Cercetarea, reconstituirea,
conservarea şi valorificarea obiceiurilor străvechi” în cadrul
căruia au fost prezentate rezultatele cercetărilor întreprinse în
localităţile men ţionate şi s-au dezbătut aspecte privind
necesitatea consemnării concrete a reminiscenţelor obiceiurilor

şi tradiţiilor strămoşeşti, surprinderea
modificărilor survenite în timp asupra
ritualurilor, acolo unde se constată
aceste aspecte, reconstituirea
obiceiurilor în localităţile/regiunile unde
sunt elemente suficiente pentru aceasta
şi promovarea acestora sub diferite
modalităţi.

O astfel de promovare a obiceiurilor
despre care am vorbit s-a realizat
începând cu ora 1100, odată cu spectacolul

de prezentare al obiceiurilor de vară pentru invocarea ploii
„Caloian”, „Paparudă”, „Drăgaică”, în cadrul căruia s-au manifestat
grupuri folclorice din Republica Moldova - localităţile Cucoara,
Andruşu de Sus, Pelinei şi Văleni - şi judeţul Galaţi - Braniştea
(sat Vasile Alecsandri), Vânători (sat Odaia Manolache), Lieşti şi
Cuza-Vodă.

La simpozionul desfăşurat în cadrul proiectului au participat
Sergiu Dumitrescu, director al Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi, Mariana Buruiană reprezentant al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi partener în proiect,
specialişti în domeniu, din Tulcea lector univ. dr. Steluţa Pârău -
etnolog, Rodica Pănăşeşcu - şef Secţia Cultură a Raionului Cahul,
directori de Cămin Cultural, profesori de limba română, învăţători
şi cadre didactice din jud. Galaţi şi Republica Moldova, împătimiţi
în menţinerea şi valorificarea folclorului, care derulează  activităţi
extracuriculare în domeniul menţionat.

Ultima etapă a proiectului „La Dunăre de Sânziene”  va
consta în editarea, în cursul lunii iulie, a broşurii cu DVD inclus a
acestui proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional cu apariţia în traducere bilingvă română - engleză.

Laura Elisabeta
Panaitescu

Secţia de
Cercetare, Conservare
şi Valorificare a Creaţiei
şi Tradiţiei populare a
CCDJ

„LA DUNĂRE DE SÂNZIENE”
- spectacol de interpretare a obiceiurilor de vară -

Proiect  finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional
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În perioada 19-26 iunie, Ansamblul Folcloric “ Doina
Covurluiului” a efectuat un turneu în oraşul Zonguldak din
Turcia, la invitaţia Fundaţiei Anatoliene de Folclor din
provincia Zonguldak, participând la a XII-a ediţie a
Festivalului Rubinul Negru.

Situat pe coasta Mării Negre, într-o zonă acoperită în
proporţie de 56% de munţi, Zonguldak este un oraş ce are
ca principală activitate mineritul, cărbunele fiind principala
resursă naturală a zonei.

Prima mină din provincia Zonguldak a fost descoperită
în 1829, dar abia în 1848 au fost deschise spre exploatare
primele mine.

Alături de România au mai fost prezente pe scenă
Macedonia, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Moldova şi firesc
gazdele, Turcia.

Festivalul Rubinul negru a fost de fapt o amplă
sărbătoare a oraşului, un prilej de a aduce în faţa locuitorilor
nu numai folclor al ţărilor de la Marea Neagră, ci şi muzica
tradiţională, concerte de muzică tânără, rock sau alte genuri,
în mai multe zone ale oraşului.

ANSAMBLUL FOLCLORIC DOINA COVURLUIULUI -
din nou în Turcia

A n s a m b l u l
gălăţean a adus în
festival jocuri
populare din
Moldova de Sud, dar
şi din Oaş şi Oltenia
(Căluşul), cel din
urmă fiind apreciat în
mod deosebit şi chiar
cunoscut de
m a j o r i t a t e a
participanţilor la
festival.

Evoluţiile la
scenă au fost relativ
scurte, dar
ansamblurile au dat
spectacole zilnic, atât
în oraş cât şi în alte
localităţi mai mici ale
provinciei. Frumoasă

ideea organizatorilor de a duce o fărâmă de festival şi în
două cătune din zona muntoasă a provinciei.

Artiştii gălăţeni au fost apreciaţi de gazde pentru
repertoriul ales pe zone, diferit ca structură ritmică şi
intensitate a jocurilor. Dar şi noi, gălăţenii, am văzut că se
poate face un spectacol adevărat cu o formulă nu foarte
numeroasă, dar cu ceea ce se cheamă bucurie de a juca, de
a aduce în scenă cu forţa şi talent tot ceea ce ai mai bun.

Trebuie menţionat faptul că pe data de 22 iunie 2012,
toate delegaţiile participante la a XII-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Folclor „Rubinul Negru”, au fost primite
de către autorităţi (prefect şi primar), moment în care
Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” a primit şi
placheta festivalului.

În ziua de 24 iunie 2012, la invitaţia autorităţilor din
Zonguldak - Turcia, artiştii gălăţeni au participat cu un
program din zona Moldovei, la o petrecere câmpenească,
încântând din nou, publicul auditor.

Închiderea festivalului de la Zonguldak a avut loc
seara şi a coincis şi cu desfăşurarea concursului „Miss
festival”, o surpriză pregătită participanţilor de către
organizatori. Şi de
data aceasta
p r i c e p e r e a ,
eleganţa şi nu în
ultimul rând
f r u m u s e ţ e a
artistelor din
c a d r u l
Ansamblului  Folcloric „Doina Covurluiului”, şi-au spus
cuvântul. După mai multe probe inedite (înfăşurat sarmale,
preparat salată, dans pe o melodie impusă, defilare pe
podium, interpretarea unei melodii) artistele din Galaţi au
câştigat trofeul „Miss festival”.

    Ion Horujenco
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Când Ziţa („jună sunt, belă sunt, de nimeni nu depand”) îşi
susţine cu năduf cauza de femeie tânără, de curând divorţată de un
moftangiu, unul dintre argumentele ei definitorii este lectura tuturor
fascicolelor/foiletoanelor din Misterele Parisului. Moda
foiletoanelor, adică distribuţia materialului epic românesc în
secvenţe aproximativ egale, tipărite apoi sub formă de fascicole
ce apăreau la intervale regulate (de regulă o lună), urmărea
fidelizarea unui public de curând instruit şi ţinea cont de
dificultatea de lecturare a unor astfel de inşi pentru care nu atât
cititul, cât înţelesul, erau obstacole greu de trecut. Secvenţa iniţială
din O noapte furtunoasă, în care Nae Ipingescu şi Ipistatul citesc
Vocea patriotului naţional, este elocventă pentru afirmaţia de mai
sus. Fie tipărite distinct, fie integrate în conţinutul unor publicaţii
(reviste şi chiar ziare), foiletoanele romanelor traduse din
franţuzeşte sau chiar aparţinând autorilor români (N.Filimon,
Duiliu Zamfirescu, Ioan Slavici) au format un public ce s-a deschis
tot mai curajos spre lectura literară, deşi iniţial o astfel de
preocupare friza snobismul. Dincolo de actul preparaţiei
unui public apt să primească mai apoi întâlnirea cu marele
roman străin sau românesc, e de reţinut şi aspectul
lingvistic: la finele secolului al XIX-lea, cel vizat de
Caragiale în textele sale esenţiale, limbajul literaturii
române trece printr-un radical de neologisme. În
consecinţă, vechile cuvinte golan, ticălos, netrebnic sunt
înlocuite de neologicul mizerabil, cuvânt pe care mahalagii,
cu aere de snobi ai unei lumi care-şi descoperă veleităţi de
inşi puternici în lumea lor, îl adoptă şi-l folosesc ori de
câte ori ţin să-şi arate indignarea faţă de cineva. Dincolo
de cei apostrofaţi cu apelative gen „mizerabile” sau „mizerabilo”
altceva ni se pare mai relevant: mizerabilismul, altfel spus excesul
de mizerie, nobleţea cu care personajele lui Caragiale se complac
în echivoc, în fanfaronadă, în vorbăria fără sfârşit.

Când contemporanii l-au acuzat şi apoi l-au sabotat în fel şi
chip, reacţia acestora, drapată în argumente etniciste, inclusiv
acuze de alogenie, a vizat de fapt îndrăzneala, nemaivăzută până
atunci, de a  pune în faţa spectatorilor o oglindă a adevărurilor
dureroase. Fără vreo urmă de sentimentalism, dramaturgul, pe
care pariază Junimea ca reprezentant de primă mână a „direcţiei
noi”, produs de primă mână al „sintezei generale în atac”, îşi
gândeşte personajele ca o sinteză a defectelor omeneşti, care,
odată aduse în scenă, devin şi mai evidente tocmai pentru că genul
comic exercită efectul de halou. Chiar şi personajele oneste (gen
cetăţeanul turmentat sau slujnica din Conu Leonida) par atinse de
această extensie a comicului care acoperă lumea arogantă în
mecanismul teatralităţii ce nu poate fi oprit decât odată cu gongul
final. Din raţiuni de economie ne vom opri la câteva dintre
personajele create tocmai pentru a demonstra monstruozitatea
unei lumi mizerabile atât prin extracţie, cât şi prin formele
de manifestare.

Mizerabil în exces (celelalte personaje cu o doză evidentă
de naivitate şi de omenesc, sunt, altfel zis,  plauzibile şi truvabile
în real) este Agamemnon Dandanache, alintat Agamiţă şi pocit ca
pronunţie, Gagamiţă, de către Zaharia Trahanache, cu sau fără
intenţie de judecată etică. Intenţia de sagă critică a autorului este

George Lateş

Mizerabili şi
mizerabilism

însă indubitabilă, dovadă fiind
şi precizările ulterioare
conform cărora lui Farfuridi
sau lui Nae Caţavencu. Soluţia
găsită într-un final a fost un
personaj, mai prost decât
Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu. Un amănunt din biografia
autorului aruncă o lumină clarificatoare asupra mizerabilismului
personajului: Caragiale însuşi a trecut printr-o experienţă de tip
electoral, candidând într-un colegiu şi fiind lucrat de la centru în
maniera pe care o regăsim şi-n piesă. Prin personajul respectiv
autorul îşi exhibă o frustrare şi de aceea personajul, inocent până
la decrepitudine, beneficiază de o atenţie specială, dominând finalul
confruntării electorale şi al comediei. Didascaliile autorului vin şi
ele în sprijinul afirmaţiei noastre, astfel că diatriba nu vizează
doar personajul, identificabil în epocă în variante multiplicate, şi
se extinde asupra sistemului electoral, aşa cum a fost acela gândit

de Constituţia lui Carol I.
O mizerabilă simpatică (Domina Bona, o va

supranumi Călinescu) este Zoe Trahanache, pe care
dramaturgul o plasează într-un triunghi clasic: este
măritată cu venerabilul Zaharia Trahanache, dar e amanta
oficială a becherului Ştefan Tipătescu, prefectul judeţului
fără nume în piesă. Problema ei de onoare nu e de fapt
adulterul, ştiut de toată lumea, inclusiv de soţul ei care o
lasă în grija amantului când el e plecat la partid, ci
publicitatea care i s-ar face în cazul că Nae Caţavencu ar
publica scrisoarea de amor pierdută de femeie. A da la

gazetă (Răcnetul Carpaţilor) un astfel de detaliu ar fi presupus
repudierea ei de către soţul înşelat şi de aici drama („Eu mor,
Fănică!”), lumea ar fi blamat-o, iar demnitatea ei de primă doamnă
a judeţului ar fi scăzut până la cote inimaginabile, ceea ce zice ea
la modul melodramatic, ar fi obligat-o să se sinucidă.
Mizerabilismul Zoei vine, aşadar, nu din echivocul moral în care
trăieşte şi pe care îl tranşează în favoarea ei, ci din frica de judecată
publică, ea însăşi nedreaptă şi deci mizerabilă.

Un alt mizerabil, apostrofat ca atare, din acelaşi text este
Nae Caţavencu, cel care se împopoţonează cu multe titluri, sub
care se ascunde însă un veleitarism fără scrupule. E un şantajist
mai puţin abil decât Agamiţă Dandanache, dar suficient de versat
în ce înseamnă jocul politic. El vrea să obţină, nici mai mult, nici
mai puţin, decât candidatura din partea partidului de guvernământ,
garanţie a „umanităţii”. Ameninţarea cu publicarea scrisorii nu
urmărea asanarea moravurilor, ci era mai degrabă asul din mânecă
cu care acesta iese la bătaie şi e chiar la un pas de reuşită, căci Zoe,
care se simte ameninţată direct, e pe cale să-i convingă şi pe cei
doi bărbaţi (soţul şi amantul) să cedeze şantajului. Cum înţelegerea
cade prin apariţia intempestivă a lui Dandanache, Caţavencu se
mulţumeşte cu promisiunea unui sprijin din partea femeii la
alegerile următoare şi conduce chiar „corul”aclamatorilor noului
ales. Cameleonismul lui, coroborat cu lipsa de scrupule şi cu
demagogia lătrătoare îl consacră pentru ceea ce numeam, încă din
titlu, prin mizerabilism.
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Stă într-o rână, la marginea drumului, în
praful care ţine loc de zonă pietonală. Dacă ar

avea picioare, ele ar atinge şoseaua, aflată în
vecinătatea mâinilor lui noduroase, nişte cioate
încârligate cu degete strâmbe, cu unghii lungi, murdare.
Crengile astea două, ieşind violent dintr-o bluză
zdrenţuită , cândva roşie, imprimată pe piept cu sigla
unei vestite băuturi răcoritoare, se întind către trecători
într-un  strigăt dezlănţuit. Nu e nimic din ruga tăcută
şi umilă a cerşetorului olog, lăsat la marginea drumului
pentru a strânge tainul zilnic al familiei de beţivani ai
satului. E doar o furie rece, crudă, o disperare oarbă
a cuiva care nu are de nici unele şi cere. Urându-i
sincer pe cei care dau.

Ologul stă mut pe marginea şoselei, încercând
să oprească cu mâinile lui neputincioase, strigăt
disperat şi murdar sângeriu, goana bezmetică a
maşinilor care trec prin sat.

E albă coală de hârtie, subţire fuior şi micuţă doar
cât polonicul de la stână. Are picioarele goale goluţe
nu pentru că i-ar lipsi încălţările, care stau cuminţi
alături de ea, doi papucei scâlciaţi, ci pentru că rupe
cu degetele de la picioare firele de iarbă, le smulge
ticăit, unul cîte unul, ca apoi să-şi mute călcâiul micuţ
alături, pentru a reîncepe cositul mărunt şi tenace din
curtea bisericii. Stă acolo lângă poartă de dimineaţă,
cu mucii la nas, fără să ceară nimic, fără să vorbească,
încălzindu-şi doar trupul scheletic la soarele blânduţ
şi pipăind pământul cu tălpile. Nu ştie să scrie, nici să
citească, la ce i-ar folosi? N-are chef de vorbă şi
nu-şi dezgroapă privirile din pământ. Cândva, din
întunecimea bisericii va ieşi cineva să-i pună în poală
un castron de colivă şi să-i dea chiar un pahar de vin.

Căruciorul se prelinge printre automobilele oprite
la stop, se strecoară pe lângă botul lor, te trezeşti cu
el sub geam, lângă portieră, ţi-e frică să nu îţi apară în
faţă când porneşti maşina. Majoritatea şoferilor
blochează uşile. Paza bună...

Nişte nefericiţi

Băiatul din cărut este, de fapt, un tânăr subţirel,
cu toate celea la locul lor, are picioarele două, mâini
asemenea, cap cu doi ochi, gură şi nas acvilin. E chiar
frumos. E chiar curat îmbrăcat. E chiar un om care ar
putea fi ca toţi ceilalţi, numai că nu este. Căruciorul
poartă trunchiul paralizat printre maşini iar băiatul, treaz
încă în fărâma de bărbat, este atât de bâlbâit de nu-ţi
ajung două schimbări de culoare la stop ca să-i afli
rugămintea. Însă cine are răbdare să-l asculte? Aşa
că face slalom printre maşini cerşind din priviri câte
un bănuţ de la şoferi.

Într-un  fel de apartament dintr-un fost bloc, acum
cocină găurită de cele două decenii de pustiu, stau
şapte suflete. Doi părinţi şi cinci copii. Primii trei veniţi
la rând, unul după celălalt, cu ritmicitatea anul şi
cârlanul, ultimii doi, gemeni, aduşi de barza chioră, cine
altcineva ar fi nimerit casa cu stafii din câmp?, aceloraşi
părinţi străvezii, fantomatici şi trişti.

Nu au apă curentă, nu căldură, nu toaletă în
camera cu titlul de apartament. Culeg fier vechi la
groapa oraşului şi îşi cresc cele cinci odrasle pentru
ajutor în muncă. Cum se pune unul mai sigur pe picioare,
cum este luat din crucea nopţii să rupă palmele la scobit
prin munţii de mizerie în căutarea metalului de vânzare.
Într-o zi au găsit un ursuleţ de plus. Aproape nou.
Aproape minunat. Gemenii s-au bătut până la sânge
pentru proprietatea asupra lui. Niciunul nu a câştigat.
A fost pus drept bibelou pe pervazul unei găuri în
perete. Acolo unde, cândva, fusese fereastra.

Are 52 de ani şi cândva, într-o vreme fericită, a
fost angajată la stat. A fost vânzătoare. Magazinul
s-a privatizat. Locul ei de muncă s-a volatilizat. A trecut
la privat. Şi acolo a fost fericită, pentru că avea de
muncă. Dar privatul a dat faliment. Ea a rămas din
nou pe drumuri. A spălat la fund un copil, apoi o
bătrână, altă bătrână şi, la exact vârsta de 52 de ani,
n-a mai găsit  niciun loc unde să lucreze. Umbla

Katia Nanu
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bezmetică pe străzi întrebând oamenii ce
ar putea face. La forţele de muncă nimeni
nu i-a dat vreo şansă ,  la  vârsta  ei,
cunoştinţele aveau propriile lor probleme,
bărbatul se îmbolnăvise şi ieşise la pensie
pe caz de boală, o pensie vai mama ei, băieţii
îşi luaseră câmpii cutreierând Europa în

căutarea unui job. Vorbea singură pe străzi ca o nebună,
îşi frângea mâinile şi se răstea la Cer. Măcar de-ar
da o ploaie să plece la ţară, să pună nişte legume,
ceva, în grădină la mă-sa... Să iasă de mâncare pentru
la toamnă.

Se privesc ucigaş din cele două capete ale străzii.
Femeile cu mâinile în şolduri, bărbaţii cu tricouri mulate
şi muşchii ieşiţi din ţâţâni, cu burţile revărsate
proporţional cu vârsta şi rangul în familie. Printre
picioarele lor, puradeii iţesc creştetele murdare şi strigă
din toţi rărunchii. Înjură ca la uşa cortului, cu patimă,
apăsat, suplinind prin limbaj poziţia ultimă din schemă.
La o eventuală bătaie, ei n-ar avea loc, ar fi daţi
deoparte, e treabă de adulţi, nu de mucoşi fără acte
de naştere. Când se ceartă clanurile în ţigănie nu-i
joacă de plozi. Dar e prilej pentru aceştia să răsucească
toate cunoştinţele de limba română, varianta jargon,
îmbogăţindu-i considerabil conţinutul.

Politicianul, când a intrat în campanie, a trecut
prin satul fără trotuar, şi-a scuturat atent glodul de pe
bombeuri, a vorbit cu primarul şi a strâns ceva mâini
întinse de pe marginea drumului. Peste olog privirea
lui a traversat alb, ca un radar, l-a înregistrat cum
înregistrezi buruienile din lan. Doar nu era să se şi
oprească să-l omenească. Avea suită pentru asta.
Fetiţa din curtea bisericii nici n-a văzut-o din motive
raţionale.Politicanul e grijuliu cu legislaţia care spune
că preoţii nu au voie să facă politică. El s-a întâlnit cu
părintele la oraş, în particular.

Când s-a întors din judeţ, după vizitele prăfuite şi
obositoare, a stat şi el la stop ca toţi oamenii, blocând
în locul şoferului său portiera din dreapta să nu dea
paralizatul ăla peste ei. Mai ştii ce-i în capul ăstora
din cărucioare, te poţi aştepta să devină violenţi...

Familia de la marginea oraşului a văzut-o oarecum
mai de aproape. Chiar a stat de vorbă cu ei şi cu
restul locatarilor din focarul ăla de infecţie, la grămadă,
şi le-a promis că o să aibă el grijă de toate. Nu s-ar fi
dus special în zonă, dar străduţele alăturate, pline cu
ţigani care se bucurau la o hârtie de-o sută, nu puteau
scăpa din calculele electorale. Oricum terenul pe care
se afla blocul era promis unor investitori. Va face un
mall pe locul ăla mizer, oricum avea de gând să mute
groapa de gunoi. Erau proiecte europene, treceau pe
ecologie, colectare selectivă  etc. Doar nu s-or
împiedica de nişte râioşi care stau ca animalele, unii

peste alţii? Doar femeia de 52 de ani a stat, preţ de
câteva zeci de secunde, singură, faţă în faţă cu
politicianul, privindu-l în ochi şi căutând un răspuns la
necazurile ei.

S-au întâlnit pe stradă. El i-a întins un  pliant cu
numele lui. Ea s-a uita la poză, apoi la faţa celui zugrăvit
pe pliant şi l-a întrebat scurt: ”Dacă te votez, capăt de
muncă?”  Până  să  apuce politicianul să  se
dezmeticească şi să-i răspundă ceva, orice, că erau şi
televiziunile de faţă, femeia a mototolit pliantul şi l-a
aruncat pe jos. Supărat, domnul i-a întors spatele şi-a
plecat cu toate camerele de luat vederi după el. Ce,
era să-şi pună mintea? “Nişte nefericiţi...”

REGULAMENTUL Festivalului concurs de poezie
Costache Conachi”’, ediţia a XX-a

În zilele de 5-6 octombrie 2012, Casa de Cultură a
municipiului Tecuci organizează cea de a XX-a ediţie a
Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi’’.

Concurenţii : pot participa tineri creatori de poezie
în vârstă de până la 35 de ani, care nu au publicat în
volum. Concurenţii vor trimite un număr de zece poezii în
câte cinci exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto
de identificare. Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris
moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu
câteva date personale: numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare,
telefon, etc.

Plicurile cu fişa personală se vor deschide după
jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor.

Lucrările vor fi expediate până la data de 21
septembrie 2012  - data poştei -  pe următoarea adresă :

Casa de Cultură a municipiului Tecuci,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud.

Galaţi, cu menţiunea “Pentru concursul naţional de
poezie „C. Conachi”

Relaţii la tel. 0236/820 449; 0723/289 695
e-mail : culturatecuci@gmail.com
www.culturatecuci.ro

Jurizarea : lucrările vor fi apreciate de un juriu
constituit din personalităţi ale criticii literare romaneşti şi
ale vieţii culturale locale, care va desemna laureaţii
festivalului.

Premiile : concurenţii stabiliţi câştigători vor fi
invitaţi la Tecuci, în zilele  de 5-6 oct. 2012 la manifestările
organizate cu prilejul Festivalului Naţional de poezie
“Costache Conachi”.

Organizatorii  vor  acorda   premii  în  numerar.
Vor mai fi oferite premii şi din partea unor edituri

sau reviste literare.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui, în mod

excepţional, anumite premii.
Cazarea, transportul şi masa (diurna) invitaţilor  vor

fi suportate de  organizatori.
Laureaţii vor fi prezenţi personal la Tecuci, pentru a
primi premiile şi pentru a participa la manifestările
organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie
“Costache Conachi”.

mailto:culturatecuci@gmail.com
http://www.culturatecuci.ro
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Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a organizat miercuri,
4 iulie, începând cu orele 10.00, în Sala Auditorium a
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, Conferinţa
DECULT, în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea
capacităţii instituţionale a partenerilor sociali din domeniul
culturii scrise”, oaspeţii şi participanţii fiind întâmpinaţi de
cuvântul de bun venit al directorului Centrului Cultural,
artistul plastic Sergiu Dumitrescu (foto 1, centru).

Obiectivul general al proiectului l-a constituit
dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali
din domeniul culturii scrise în vederea îmbunătăţirii
dialogului social, după cum a declarat Florina Zaharia (foto
1, stânga), coordonator DECULT Filiala Sud Est şi moderator
al întâlnirii. Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii
instituţionale a Federaţiei Editorilor şi Difuzorilor de Carte
din România pentru a asigura reprezentarea
corespunzătoare a asociaţiilor componente şi implicit a
membrilor acestora, editori şi difuzori de carte, faţă de
autorităţi. Proiectul vizează promovarea şi consolidarea
iniţiativelor editurilor şi tipografiilor în exercitarea dialogului
social şi întărirea capacităţii acestuia de a dezvolta şi menţine

CONFERINŢA DECULT: E-BOOK ŞI E-BUSINESS

parteneriate, atât la nivel naţional cât şi european, cu
structuri similare.

În cadrul conferinţei au susţinut prelegeri lectorii
Denisa Becheru (despre viitorul E-book-urilor foto 1,
dreapta), content specialist, de la Read Forward (echipa
tânără a acestei noi companii a fost partener până în acest
an al Editurii Humanitas), Gelu Ioghen (foto 2), care a ţinut
o prelegere despre „Orientare şi consiliere profesională şi
analiza SWOT personalizată” şi Lucia Ovezea (foto 3),
manager Proiect Decult şi preşedinta Federaţiei Editorilor
şi Difuzorilor de Carte din România, care a prezentat pe larg
proiectul, dar şi o prelegere despre „E-business”, dând
exemplul concret al înfiinţării unei librării on-line. (a.g.secară)

foto 1

foto 2

foto 3
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Congresul al XVI-lea de Genealogie şi Heraldică

Iaşi, 10-12 mai 2012
Se împlinesc 23 de ani de când s-a desfăşurat

primul Simpozion „Genealogie şi Istorie” din care
au derivat mai târziu Simpozioanele de Studii Genealogice,
Congresele de Genealogie şi cel de Genealogie şi Heraldică. Această
activitate ştiinţifică s-a datorat unor personalităţi cu un dezvoltat
spirit de iniţiativă, în frunte cu prof. dr. Ştefan S. Gorovei (foto).

Cercetarea genealogică, după cum mărturiseşte chiar cel care
conduce cu multă energie şi fermitate această ramură a istoriei,
prof. dr. Ştefan S. Gorovei, „nu mai este azi privită cu reticenţă,
rezultatele lor găsindu-şi loc şi în unele reviste ale muzeelor
judeţene. Sub o formă sau alta, genealogia şi heraldica îşi fac un
loc tot mai simţit în lucrările de masterat şi în tezele de doctorat”.

Sub deviza - Recuperarea memoriei – la congrese s-au
susţinut comunicări consacrate unor familii precum: Brâncoveanu,
Filitti, Kretzulescu, Rosetti, etc.

Alături de latura ştiinţifică, Institutul Român de Genealogie
şi Heraldică „Sever Zotta”, se remarcă şi printr-o excelentă
organizare având la bază un Statut redactat cu foarte multă
precizie, ţinând cont de toate aspectele care pot apărea în
desfăşurarea congreselor şi în afara acestora.

„Nu toată lumea poate să întreprindă cercetări de genealogie
istorică, pentru veacurile XIV-XIX, mărturiseşte prof. dr. Ştefan
S. Gorovei în cuvântul de deschidere la congres, dar oricine se
poate ocupa de propriii săi
înaintaşi şi de propriile sale
rude şi înrudiri, cercetând
propria sa familie extinsă.
Aceste direcţii nu exclud
cercetări genealogice rurale
sau urbane, ale unor familii
fără rol în istoria mare.
Practic, orice este interesant
şi ideală ar fi cunoaşterea
unui cât mai mare număr de
familii, d in toate med iile
sociale şi indiferent de rolul
istoric pe care l-au avut.”

Din cei peste 23 de ani de
activitate ştiinţifică organizată
în domeniul genealogiei şi
heraldicii, trebuie amintită
desfăşurarea la Iaşi, în mai 2007, a celui de-al V-lea Colocviu
Internaţional de Genealogie, sub egida Academiei Internaţionale
de Genealogie. Acest eveniment ştiinţific dovedeşte prestigiul
internaţional de care se bucură Institutul Român de Genealogie
şi Heraldică „Sever Zotta”.

Cel de-al XVI-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică
ţinut la Iaşi, în perioada 10-12 mai 2012, a abordat teme legate de
două evenimente importante: 200 de ani de când Moldova a fost
sfâşiată prin hotărârile Păcii de la Bucureşti şi aniversarea celor
100 de ani de când Sever Zotta a întemeiat la Iaşi revista „Arhiva
Genealogică”.

Cele 82 de comunicări au fost grupate în 10 secţii:
-Genealogie şi heraldică istorică
-Contribuţii basarabene
-Biografie – prosopografie – genealogie
-Strămoşii mei
-Contribuţii la o istorie a familiei Rosetti
-Familii, ramuri, personaje

-Preocupări vechi, tehnici moderne
-Familie. Biserică. Societate.
-Străini printre români, români în străinătate
-Heraldică
Printre personalităţile care au participat cu lucrări la acest

congres şi care au trezit un interes deosebit prin comunicările
susţinute se  pot menţiona următorii:

-Maria Magdalena Szekely – Imposibila biografie. Vieţi de
femei din Moldova de altădată

-Petronel Zahariuc – De la sigilografie la prosopografie şi
genealogie. Pecetea hatmanului Miron Barnovschi

-Andrei Pippidi – Domni, doamne şi domniţe
-Cătălina Opaschi  -  Sigilii şi steme ale familiei Rosetti
-Sorin Iftimi – Rosetteştii: ctitori şi ctitorii
-Ştefan S. Gorovei  - Cărturarii neamului Rosetti
-Mihai Dim. Sturdza – Iordache Roset - Roznovanu şi ruşii
-Sergiu Iosipescu – Radu Rosetti şi destinul boierimii din

Moldova
-Vasile Malaneţchi  - Mărturii despre familia, rudele şi

înrudirile mitropolitului Gurie Grosu
-Silviu Tabac – Familia Codreanu şi stema ei în Imperiul Rus
-Narcis Dorin Ion – Conacele familiei Rosetti din Moldova
-Attila Istvan Szekeres – Revista „Genealogiai Füzetek”

Locul de desfăşurare a
congresului a fost, conform
tradiţiei, elegantul şi ospitalierul
Muzeu al Unirii din Iaşi, unde
echipa condusă de dna Aurica
Ichim a creat o atmosferă
excelentă pentru desfăşurarea
lucrărilor. Trebuie menţionate şi
cele două expoziţii organizate de
Attila Istvan Szekeres privind
„Diplomele de înnobilare cu
blazoanele respective acordate
transilvănenilor” şi „Stemele
Administrative din
Transilvania”.

Tot cu acest prilej au fost
prezentate două volume privind:

-Arhiva Istorică a României,
seria nouă, vol. II

-Urmaşii mei….Vol. I. Testamente din anii 1859-1862. Volum
îngrijit de Liviu Papuc din „Colecţia Testamente”.

Un îndemn spre cercetarea propriei familii îl face istoricul dr.
Filip – Lucian Iorga oferind tuturor participanţilor un chestionar
grupat pe XXI tematici care acoperă toate aspectele relevante ale
unei familii.

Succesul acestui Congres de Genealogie şi Heraldică este
exprimat concis, cu multă sinceritate, de către dna Cătălina
Opaschi de la Muzeul Naţional de Istorie: A fost unul dintre cele
mai „dense” congrese, dar cât de interesant! La câte sesiuni
ştiinţifice am fost în ţară, aceasta mi se pare cea mai serioasă
întrunire ştiinţifică”.

Radu Moţoc
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MĂDĂLINA CĂUNEAC
1. vodkă şi scoici
în mine s-a închis o scoică ce zămisleşte
îmi cere din carne şi din suflet
şi zămisleşte
iar eu mă zidesc în ea tot mai mult până când într-o zi
mă va da afară şlefuită şi lucioasă

câteodată îmi comprim lunile în săptămâni
şi anii în luni pentru ca atunci când voi ajunge la patruzeci
să-mi pot invita infarctul la o cană de ceai ca să povestim puţin înainte
de nota finală

îmi va aduce bineînţeles aminte de cum am urlat în somn
de cum m-am târâit prin noroi crezând că lupt pentru o cauză nobilă
şi despre toate acele dăţi când mi-am făcut curat în dulap ca şi cum mi-aş face curat în viaţă

dacă nu aş fi ştiut mai bine aş fi spus că toată durerea din lume se transformă
într-o perlă pentru că de fapt ăsta este şi planul lui Dumnezeu

dar cum poţi Tu, Dumnezeule permite ca să ajungă să fie cârpă
cel ce îşi spune tată

dacă toată lumea pleacă atunci nu-mi rămân decât eu să-mi port de grijă
să şterg fotografiile de pe perete şi să ud florile seara târziu
într-o zi voi lua forma unei scoici închise fără nicio perlă înăuntru
pereţii mei vor fi sidef de aducere aminte

2. într-o altă viaţă mă strigai Lola
nimic nu se compară cu un turn în care
mii de păsări origami îţi zboară pe lângă ureche
şi cele mai rare flori zac pe o masă gata să le iei
exact atât de proaspete şi parfumate cât ai vrea tu să fie

mai că ai spera ca de undeva să înceapă o proiecţie de basm japonez
şi tu să te aşezi pe podeaua murdară
să uiţi că scăparea e mai dificilă decât părea după ce
ai depăşit primul obstacol
sau că toţi bărbaţii pe care îi cunoşti sunt de fapt nişte eroi
care încă nu şi-au dat la schimb săbiile de plastic

mi-ar fi plăcut să fiu fotograf în evul mediu
sunt sigură că aş fi furat câte suflete aş fi vrut
şi nimeni n-ar fi ştiut că-i prefăcătorie
cu siguranţă te-aş fi fotografiat şi pe tine
aşa cum stai în spatele meu prefăcându-te că hrăneşti porumbei
poate mi s-ar face milă şi ţi l-aş da înapoi
pe narghilea şi vin

mă întreb dacă într-o altă viaţă am murit la câteva ore distanţă
sau am fost doar iubiţi de ocazie

3. nopţi albe
m-aş fi ridicat să-ţi cânt o odă dar toate fotografiile care atârnau
de aţele baloanelor au ars într-un moment nefericit

dar nu pot tu tot îmi aminteşti că va veni un moment când
din toată căutarea asta amară va răsări un gram de iubire
care să-mi arate că mamele care mor lasă radioul pe frecvenţa preferată
ca în fiecare dimineaţă să poţi pune pe un replay imaginar
toate clipele când îţi dădea morcovul pe răzătoare şi îţi surâdea
mai alb ca răsăritul

deocamdată masele au fost păcălite iar cleştii de rufe
au fost aruncaţi de la balcon
nimănui nu-i place când îşi pierde menirea
ţi-aş spune dragă heather îmi pare rău că nu mai ajung
nici luna asta în turcia
sper - cei mici să fie buni cu tine şi tu să-i iubeşti pe ei
să nu-i laşi să se joace în soare după ora 11 şi  din când
în când
să te gândeşti la mine

4. în rucsac car o balerină care strănută mereu
în rucsac car o balerină care strănută mereu
atunci când ies din casă începe să se învârtă
de parcă o lume întreagă i-ar sta sub tălpi
gânduri diforme i se formează în poante
dantela din rochie îi zboară în vânt şi totuşi
de parcă însăşi Pina ar fi fost acolo
interpretează rolul suprarealist al zilelor petrolului

în fiecare zi suflă în mii de păpădii
pentru fiecare puf  îşi pune o dorinţă
şi pentru fiecare dorinţă face o mătanie
apoi se pune pe plâns iar eu nu încerc să o liniştesc
e mult mai frumoasă când nu are pe ea
decât o rochie roşie pe post de batistă

într-o zi cuvintele ei vor fi aţă de balon
care va fi ţinut de mâna celui ars
a celui neprihănit şi rănit

balerina mea are un nume ciudat pe care l-am uitat de
cum l-am aflat
într-o după amiază când totul se va termina
îi voi construi o cutie tapisată cu saten în două culori
şi o voi culca acolo
împreună cu toate vârfurile ei de creioane colorate
am să-i şoptesc mereu înainte de culcare ca să-mi
poată dansa
desculţă prin iarba care stă să crească
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insomnii emigrante

delirul e un mod
de a-ţi colora cotidianul
în cămin tânăr fiind

foarte tânăr

dimineaţa sorbi frunze
vorbeşti cu scaunele închiriate
stai în bucătăria comună

americanul şi-a împrăştiat resturile
pe toată masa a uitat mahmur
să citească intrucţiunile
please clean your dishes or take it in your room

turcul se grăbeşte spre laborator
şi-a lăsat şoarecul în morfină
bea din picioare cafea cu lapte
toată noaptea a haremuit în surdină

chinezul petrece tot timpul muncind
carnea de porc se frige-n tigaie
învaţă germanochineza cântând
noi nu pricepem nimic doar vocale o a ie

eu nu mai ştiu în ce limbă se poate
să nu mai fie dureros şi numai aşa
mai mult printre noapte
scap de încă o zi de aşa-nu-se-mai-poate

babilon

caut nume
le scriu pe foi mişcătoare
nu găsesc cuvintele
au rămas în sânul mamei
pecetluite în fiinţa ei

cu ele se spune
am trece mai uşor
prin viaţă, peste moarte

cine va vorbi pentru noi
ce fel de cuvinte
cum
când ea nu va mai fi
când nu vom mai fi

vom vorbi cu imaginile de la apus
ne vom sprijini de semnele de la răsărit
vom articula cu gândul cu ideile
sau vom tăcea sau ne vom ruga

până la urmă bunul Dumnezeu
tot va pleca urechea la zgomotul
unui deget prins între cuţite

MIHAELA CONDRAT

haiku

chiar şi părăsiţi
continuăm să iubim în lipsă

pasiune, necesitate, nebunie

haiku

în îngemănarea dintre şoapte
se născu gândul
că poate
pasul spre divinitate
ar putea fi ratat

şi-am vrut să fug
dar mă prinsese
din urmă gândul de iubire

haiku

rostind nerostitul
atingând neatinsul
visam la clipa când
de iubire voi putea zbura
atârnată de două inimi

haiku

salvează-mă de mine
prizonieră între două inimi

nu mai ajung să pot respira
aerul de munte cu pumnul la gură

să nu mai mor de mine aşa

haiku

cuvintele tale mă rănesc
vivere ardento

cum aş lăsa
să nu se întâmple

e non sentire il male
poate cu o altă limbă
aş ieşi din umbra lor

din starea lucrurilor tale
pedepsitoare ich weiß es nicht

sakura

an de an de după ziduri de fum
oamenii vin să privească
şi să-i cânte florii de cireş

să-i cânte despre cum
viaţa s-a mai scurs

între imagini 3D şi cântecul
privighetorii pe ramura-nflorită:

viaţa trece aşa de repede aşa
floare de cireş floare de cireş

ca ceaţa ca norii sakura
sakura kasumi ka kumo ka

sadô

pentru sadô ai nevoie de prieteni
împreună şi numai împreună

se pregăteşte şi se bea ceaiul
în paşi simpli până la sukiva

trecând printr-o grădină măiastră

kaiseki: prietenii te primesc
nakadachi: prietenii te aşteaptă

goza-iri: toţi bem aroma din aceeaşi cupă
usucha: toţi ne privim în noi unul pe altul

armonie respect puritate linişte
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iubirea de cand te-am cunoscut

pânza de paianjen mângâie
                                        sânul tău

sub uşă îngerii joacă podul

 colţurile prinse în dulapii
                                      de soc

îşi caută burţile
                                    prin borcane

frunzele se lovesc de cireşul
care

le-a pierdut la un joc de
ruletă

porumbeii ţipă în geam
după

zilnica porţie de hamei

lumânările subţiri s-au oprit
din crescut

lăsându-ne câteva găuri
                                 de soare

sub care să modelăm
                                   fierul

tăcut al patului

LEONARD MATEI

Măşti şi o trompetă

privesc în ochi un cangur
                  se trag sforile peste mulţime

cine aude trompeta dansează

aş prefera să te iubesc
                                    să te închei la nasturi

cu fereastra deschisă
                                curge noroi pe cearcăne

câinele turbat
                                    gângureşte la sân

copacii cad în centrul
                                              pământului

sângele din nas
                                    scumpeşte merele

ne apucă plimbarea
                                        cu ochelarii de cal

tot ce zboară miroase
                                                         a piatră

               degetele strâmbe aruncate
                                                         în ochi

reclamă pentru un cal mort

permit intrarea in legalitate a ciorapilor scrobiţi
şi a cărămizii lovite de piept

în spatele uşii se ascunde un animal fioros
  pe spatele lui sta alt animal fioros

florile din grădina vii ne omoară
                                           cu miros de cioară

ale naibii pietre ascuţite pietrifică
         carnea agăţată de soare

ne întâlnim în vitrină cu acelaşi interes
tu pe o parte întinerită

            eu pe o parte rotund

                  numărăm locurile de joacă
cântărim buzele în furtună

 în ochii trecatorilor plângem lung

ascundem dinţii pe sania care trece

de lanuri gustoase ne impletim părul

Ulise şi Julieta

pe umbră şoarecii ridică cetăţi
medicul operează pe gheaţă
             penele strâng de gât

picătură cu picătură
în palme mocirloase

                     putrezesc cuie

sănii trase de urşi albi
          inimă tăiată de lună
părul agăţat de o piatră

dă-mi înapoi mâinile
picioarele

                    trunchiul

ţipătul sus de tot
strâns în braţe ca nisipul
vocile care curăţă plaja

soarele tolănit pe creştet
în această falsă îmbrăţişare
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CÂT DOAR ÎN GÂND

lui A.I. Brumaru

Cortina cade
pe-nţelesul vrutei
volute ...
Atins
de lumi reale

uită-mi
noaptea
cât doar în gând
se vor vedea
miresme.

10 iunie 1998, Braşov

RIEN QU’EN SONGE
à  A.I. Brumaru

Le rideau tombe
sur le sens de la voulue
volute ...

Touché
par des mondes réels
Oublie-moi
la nuit
rien qu’en songe
ou verra
des fragarances.

APROAPE ÎN SEARĂ

se dedică Doamnei Eva Lendvay -
o floare rară din Umbra Muntelui

neîmpăcată lumină a sufletului
înmiresmată cu priviri ştie
cât este, până când, visătoare
doar vremurile o împresoară
cu neadevărate nopţi.

lumi violete se-ntreabă cu păsări
unde-am fi putut să fim mâine
îndrăgostiţi

dacă măştile n-ar fi-nvăţat
să zboare, preagrăbite, spre zâmbete de ceară ...

3 septembrie 1998, Braşov

PRESQU’AU SOIR

dédiée a Madame Eva Lendvay
rara avis à l’Ombre de la Montagne

irréconciliable lueur de l’âme
parfumée de regards elle sait
être, jusqu’à ce que, rêveuse
les temps seulement l’encerclent
d’invraisemblables nuits.

des mondes violets questionnent des

IOAN  SUCIU

oiseaux
où aurait-on pu être demain
amoureux

si les masques des nuées n’avaient
appris

à voler, à la hâte, vers des sourires
de cire ...

SCRISOARE

... precum o
lumină-ntrebare,
precum o
lumină rănită
de nouri, de păsări,

de vorbe,

tăcerea
aduna, - cu ochii,

idei şi riscuri, până-n gând.

te aşteptasem
învăţând să

nu mă mai mir
de-nmiresmarea

Ta,
     şi
        - dovadă a puterii! -
negam tot ce ne-adeverise ...

(fecunda mărilor fervoare
purifica
noi deveniri)

LETTRE

... telle une
      lueur-demande,
telle une
lueur blessée
par des nuées, par des oiseaux,

par des paroles,
le silence

ramassait-des yeux,
des idées et des risques, jusqu’en songe.

je t’avais attendue
en apprenant de

ne plus m’étonner
de ton embaument,

et
- preuve de puissance! -
je niais toutes les évidences ...

(la ferveur germinative des mers
purifiait
de nouveaux devenirs)
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Încep cu un truism. Tot scriitorul se bazează
în ceea ce face pe realitate. El o alege pe cea care-i
convine şi tot el o transfigurează artistic (aşa cum
poate) oferindu-ne apoi opera sa. Repet, alegerea
este a scriitorului. Şi tot a lui răspunderea pentru
propria carte. Am simţit nevoia să fac această
introducere (desigur, poate inutilă) înainte de a
expune câteva gânduri despre cel mai recent roman
al Katiei Nanu, „Registrul de gardă” (Editura
Naţional, 2012). Cu el autoarea continuă drumul
aşezat, cred, până acum  - referindu-mă strict la
proza sa de ficţiune  -  pe cel puţin două coordonate:
scrisul introspectiv, fin, scormonind cu osârdie în
sufletul personajelor, de regulă feminine (ca în
romanele „Cineva albastru” sau „Puzzle cu Vasile”)

şi punerea în lumină a vieţii de azi, de pe diferite paliere
sociale, cu bunele, dar mai ales cu relele ei (ca în „Paso
doble”, parţial în „Puzzle cu Vasile” şi nu numai). Jurnalista
care se confruntă de atâţia ani cu cotidianul, aşa cum a
fost el, în anii de după ‘89, nu a avut cum să ocolească
această realitate - controversată, contorsionată, evident,
adevărată – nici în cărţile sale. Aceasta este realitate aleasă
de Katia Nanu pentru a fi aşezată în pagina scrisă. Dar
astea sunt simple vorbe până la urmă, iar pentru a le confirma
sau nu, trebuie făcut un lucru simplu: să fie citită cartea.

Câte ceva despre lumea romanului. Acţiunea se
petrece în mare parte într-un spital, printre medici, asistente
şi pacienţi. Iar, precum se întâmplă într-un asemenea loc, şi
viaţa de afară pătrunde nestingherită, inclusiv cea politică.
Medici sunt de tot felul, cu zilele lor chinuite de munca
non-stop, solicitantă; unii au şi ambiţii către mai sus, alţii  -
nu, fiind însă gata să se lase seduşi sau chiar copleşiţi de
„circumstanţe” politice. Sunt medici mai tineri, cu sau fără
prea mare chemare pentru rigorile impuse de locul lor de
muncă, alţii - către a doua tinereţe, conştienţi de adevărul
(întotdeauna crud) pe care trebuie să-l înscrie în registrul
de gardă. Iar acest registru nu este, în fond, decât un caiet
banal (la origini, „Jurnal de încasări şi plăţi”), dar nu asta
contează, ci, cum spuneam, doar adevărul conceput şi
consemnat de cei care-i conferă respectivului act dreptul
de a fi un fel de amprentă a trecerii lor prin spital şi prin
viaţă. Prin viaţa oraşului, evident.

Alături de medici - asistente mai mult sau mai puţin
dăruite meseriei. Iar printre toţi - pacienţii. Unii mai
importanţi: însuşi primarul are un atac de cord, eveniment
ce le dă emoţii nu doar medicilor, ci parcă mai abitir celor
din partidul său, dornici să-l ţină în picioare pe edil până îşi
încheie mandatul. Alt pacient de marcă, un afacerist, Jenică
Tunsu, se internează pentru un moft la cardiologie şi moare
din greşeală, stârnind alt val emoţional în rândul tuturor,
val ce trebuie combătut cu dibăcie, evitându-se un posibil
tsunami. Alţi locatari temporari şi de marcă ai saloanelor:
un fost şef din poliţie, Costică Brandabur, un politician,
Emanoil Vorescu, ins care confundă spitalul cu un azil;
Gioni Poalelungi, reprezentantul în prefectură al etniei rome,
ajunge la urgenţe în urma unui accident rutier, din care
scapă aproape neatins; totuşi, un control la cap nu-i strică.
Chiar personajul central,  medicul-şef al ATI, Virgil

Tripolevici, are probleme de sănătate, poposind la etajul
zece, la „inimoşi” ş.a.m.d.

Dintre pacienţii obişnuiţi rămâne în atenţie Pavel,
bolnav cu nume de apostol, aflat în comă, omul fiind un
martor cu adevărat mut al multor întâmplări din jur, unele de
mare importanţă. Câteva pensionare oferă şi ele acţiunii
momente colorate. Vârful de interes îl constituie, cred, un
tânăr de la ţară, Aurel Cimboaie, internat din cauza unui
atac de panică; dereglarea i-a fost produsă de poştaşul
care-l vizita lunar pentru a plăti pensia tatălui său, deşi
bătrânul era mort de vreo juma’ de an; feciorul îl ţinea, totuşi,
în geam pentru a-l convinge pe salariatul amintit să-i dea
banii.  Savuros este „asaltul” unor bolnavi de la neurologie,
operat într-o noapte asupra cardiologiei, secţie aflată pe
acelaşi palier cu „nebunii”.

Mă străduiesc să nu divulg mai multe, pentru a nu-i
răpi cititorului plăcerea lecturii. Însă poate că toată viaţa
din roman n-ar fi avut sens ori ar fi fost prea monotonă,
dacă nu s-ar fi întâmplat şi o crimă. Asistenta Monica, tânăra
soţie a doctorului Tripolevici, vrea să scape de bărbatul ei,
oferindu-i, în zilele în care se afla internat, o supă otrăvită.
Conform proverbului „Nu-i pentru cine se pregăteşte, ci
pentru cine se nimereşte” fatala mâncare este savurată  de
afaceristul Jenică Tunsu, respectivul plecând din întâmplare
dincolo... Fără a putea fi salvat, deşi se afla într-un salon de
cardiologie. Trecem peste faptul că nimeni din spital n-a
dorit să dispună autopsia, distinsa lui văduvă, Gina Tunsu,
fiind şi ea convinsă că e mai bine să lase lucrurile încurcate.
Nu ne mirăm nici de hotărârea medicului Tripolevici de a
muşamaliza cazul, doctorul intuind, ba chiar fiind convins
că el însuşi fusese cel vizat să o încheie cu viaţa; mai mult,
face un târg amiabil cu tânără nevastă asasină, silind-o să
plece din spital şi din viaţa lui, contra unor avantaje
materiale. Nu este de judecat acum cât de moral a procedat
Tripolevici, în fond e om şi el, poate a vrut doar să-i dea
tinerei foste soţii o ultimă dovadă de iubire. La un moment
dat mă gândeam chiar că nepregătirea, în carte, a crimei nu
ar face bine acţiunii. Recunosc acum că scriitoarea a
procedat înţelept aşa, fără să ne explice într-un fel sau altul
ce a fost în mintea junei persoane când a decis omorul. A
procedat bine, deoarece se întâmplă ca uneori gesturile de
asemenea gravitate să nu poată fi explicate. Iar asta nu li se
întâmplă doar femeilor... Recapitulaţi câte crime s-au comis
la nervi sau fără să-şi dea seama ucigaşul (întâmplător) ce
face. Aşezând acest fir narativ tensionat în roman, autoarea
cred că a fost tentată, cum spuneam, de deschiderea unui
cărări către înţelegerea sufletului Monicăi, poate chiar de o
anumită introspecţie. Numai că săpând scriitoarea în
interiorul inimii fetei, mare lucru n-a găsit, decât sila sau
doar o anumită plictiseală a soţiei tinere de a mai dori să
stea alături de bărbatul ei, ceva mai bătrân. O fractură în
calea fragilă de comunicare dintre cei doi. Atât. Avantajele
oferite de el – loc de muncă, notorietate socială, o posibilă
facultate făcută mai uşor, bani ş.a. - s-au spulberat subit,

Katia Nanu: „Registrul de gardă”
Când o anumită realitate se aşază în pagina scrisă

Semnal editorial

(urmarea la pagina 19)
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VREMEA  ŞANSELOR (I)

Stând la popreală, cu tot felul de hoţi,
tâlhari, ucigaşi, borfaşi patentaţi, în preajmă,

Flavius Cincu se gândea că au fost şi vremuri când totul era
posibil. Se gândea numai atunci când preocupările
cotidiene, impuse de regimul penitenciar, îi permiteau să o
facă. De pildă, îşi amintea că a fost posibil ca la vârsta de 17
ani, minor fiind, să o cunoască pe doamna Neli, o femeie de
vreo 45 de ani, de toată isprava, care l-a ajutat foarte mult.

Fugise de la internatul şcolii de arte şi meserii unde îl
trimisese statul întrucât era orfan, fără nici o legătură de
rudenie cunoscută, oricât de vagă ar fi fost ea. Cu alte
cuvinte, era singur pe lume, cum greu se poate închipui, dar
se credea bărbat în toată  firea, în stare să ia viaţa în piept,
de aceea s-a dus direct în port să se facă marinar pe vreunul
din cargourile ruginite care descărcau minereu de fier sau
cărbune cocsificabil. N-a reuşit să convingă pe niciunul
din căpitanii acelor epave fantomatice, observând în final
că toţi îl priveau plictisiţi şi mai cu seamă suspicioşi. O
suspiciune inexplicabilă pe atunci, înţeleasă deplin mai târziu
când, la rândul său, a trebuit să decidă asupra unor oameni
întâlniţi în înverşunata lui trecere prin viaţă. Acea
neîncredere manifestă i-a barat avântul către mările şi
oceanele lumii, reţinându-l ca simplu hamal în marele port
maritim de la Dunăre. ”Docher, domnule! Dumneata eşti
docher,” îl corecta exigentul şef al echipei de stivatori, în
grija căruia îl plasase doamna Neli a doua zi de la
abandonarea şcolii şi de la spulberarea oricărei speranţe de
a se îmbarca pe vreo navă comercială.

Întâlnirea lor (a lui Flavius cu Neli) a fost posibilă
întrucât l-a prins noaptea rătăcind pe la danele de operare a
mărfurilor în vrac şi dintr-o dată a băgat de seamă că îi era
foame, sete, frig şi teamă de ce avea să urmeze. Aproape a
rupt-o la fugă spre cartierul din apropiere fără a bănui că
acolo era un fel de liman al tuturor rătăciţilor, bântuiţilor de
felurite aspiraţii, însinguraţilor, flămânzilor, însetaţilor,
săracilor, dar şi al bogaţilor sleiţi de povara lăcomiei, a
vanităţii, a fricii de efemer şi a altor racile pricinuite, în egală
măsură, de sărăcie şi opulenţă. Aşadar, alerga derutat pe
străzile golite la acea oră şi a dat nas în nas cu Neli, care îşi
luase gândul de la vreun cient pentru acea seară. Era echipată
strident şi sumar, după cum îi impunea moda timpului pentru
ocupaţia ei şi pornită, ca şi el, împotriva anumitor întocmiri
socotite îndeobşte fireşti. ”Lucrez pe cont propriu, să ţii
minte asta,” i-a spus ca o justificare, sau ca o măsură de
siguranţă când el deja înfulecase porţia generoasă de
tocăniţă servită în bucătăria apartamentului ei cu două
camere, amenajat în stil profesional. ”Consider că am ajuns
la stadiul în care pot să decid că peştele este un exploatator
ca oricare altul, proprietar de pământuri, de fabrici şi, mai cu
seamă, de capitaluri, adică  bancheri. Vreau să fiu propriul
meu stăpân, cu orice risc.”

Se simţea mai bine după îngurgitarea tocanei, aşa că i-
a scăpat înţelesul acelor cuvinte, despre care, mai târziu a

crezut că ar fi avut o anumită semnificaţie. Acele idei,
insuficient înţelese, ca şi suspiciunile căpitanilor de cargouri
predestinate eşuării, semănau izbitor, după cum avea să
constate a doua şi a treia zi şi de-a lungul celorlalte petrecute
în port, cu ale stivatorului şef, Iosif  Valsamos, un alogen
tipic, după toate aparenţele şi canoanele, vorbitor al unei
singure limbi (un handicap în orice port al lumii), botezat în
credinţa ortodoxă şi adept al idealurilor socialiste.

Aşadar, după ce s-a ghiftuit cu tocăniţă de viţel, Flavius
Cincu, cel ce se credea bărbat în toată firea, a adormit
buştean pe canapeaua din sufragerie, aşa încât, gazda a
considerat că nu avea niciun motiv să se sfiască (sfiala
fiind pentru ea un eufemism) a se dezbrăca în vederea toaletei
de seară. Şi toate lucrurile acelea s-au petrecut într-o
asemenea ordine, firească în orice vremuri, încât un
observator de bună credinţă ar fi admis că a fost normal ca
somnul intempestiv al lui Flavius Cincu să se întrerupă. Fie
că a căzut un obiect spărgându-se la impactul cu pardoseala,
ori vreo barjă scăpată din ancoră lovea în estacade, efctul
asupra lui Flavius a fost acelaşi: s-a trezit brusc în toiul
unui spactacol nemaivăzut de el până atunci. Neli, dezbrăcată
complet, se vântura dintr-o cameră în alta ca într-o căutare
febrilă a unui sens ce parcă i se întrezărise în acea seară. Şi,
poate că tocmai acea silinţă sau încercare făcea ca umbletul
ei să pară altfel decât în alte nopţi (despre care Flavius nu
avea cum să ştie) când trebuia să-şi satisfacă muşteriii cu
dare de mână şi fantezii limitate de fasonul şi snobismul
acelor timpuri. Până la urmă femeia şi-a pus o cămaşă de
noapte şi s-a culcat.

Pentru Flavius Cincu, însă, a urmat un răstimp de
insomnie, roiuri de gânduri măcinându-i mintea imatură şi
neîncercată de vreo probă a vieţii. Rând pe rând i s-au
perindat prin memorie femeile cunoscute până atunci (la
orfelinat şi la şcoala de arte şi meserii), începând cu
îngrijitoarele, spălătoresele, educatoarele, învăţătoarele,
profesoarele, dar la niciuna nu sesizase acel ceva inexplicabil,
abia observat şi totuşi persistent într-un anume fel, etalat
(poate involuntar) în acea seară de doamna Neli. Aşa i-a
pretins a i se adresa, înainte de a-l da în primire stivatorului
şef Valsamos, cel care, mult mai târziu, urma să afirme, de
faţă cu mai mulţi, într-o crâşmă ordinară din port, că Neli era
o doamnă mai doamnă decât multe altele ce se pretindeau a
fi aşa-ceva. ”Îmbătrâneşti şi matale, nea Ioşca,” a zis unul
dintre cei mai proşti. ”Ce naiba, bre, nu-i decât o curvă.” Şi,
probabil, nimeni  nu s-a aşteptat la altceva decât la o reacţie
violentă şi inutilă a şefului stivatorilor şi, din păcate, la
dovedirea lui de pumnul greu al nătărăului. Aşa a şi fost.
Iosif Valsamos îmbătrânise fără ştirea lui şi forţa fizică, cea
graţie căreia îşi câştigase o existenţă situată la marginea
oricărui standard imaginat de cei cu asemenea preocupări,
dar şi o anume faimă despre care nu se prea vorbea, i se
împuţinase. Un firicel roşu aprins îi punea în evidenţă
mustaţa căruntă şi atunci Flavius, cel care suportase cu
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stoicism absolut toate încercările la care fusese
supus, inclusiv, sau poate cu atât mai mult, cele
venite din partea stivatorului şef, n-a rezistat
provocării ori tentaţiei de a-i opune agresorului forţa
lui în plină formare, susţinută de o poftă nebănuită
(în primul rând de el) de a-şi afirma într-un fel public
o parte din frământările şi cugetările care îl bântuiau.
Iar pentru că lovitura a fost năprasnică şi nătărăul
s-a prăvălit fără suflare, a fost arestat.

Cu acea ocazie a auzit el, pentru prima dată,
ascultând contrazicerile dintre procuror şi avocatul
angajat de doamna Neli, că există o diferenţă
substanţială între provocare şi tentaţie. Fireşte că
în final au prevalat susţinerile procurorului, cum că
el, Flavius Cincu, deşi persoană minoră, a lovit
victima animat fiind de o tentaţie şi nu ca urmare a
unei provocări, aşa cum a încercat avocatul apărării,
fără succes de altfel, să convingă completul de
judecată.  Şi întrucât  fapta se petrecuse într-un

mediu cu risc mare pentru ordinea publică, instanţa a respins
solicitarea avocatului de a se suspenda condiţionat
executarea pedepsei. Aşa că Flavius a trebuit să meargă la
o închisoare pentru minori, convins că era nevinovat,
deoarece nu făcuse altceva decât să-l salveze pe Iosif
Valsamos, semenul său, după cum a reţinut din pledoaria
avocatului, dacă nu de la moarte, cu siguranţă de la o
mutilare perpetuă. Şi tot cu acea ocazie şi-a pus în gând să
nu mai ajungă niciodată în vreun sistem penitenciar, hotărâre
pe care nu şi-a putut-o respecta decât după ce a devenit
major şi mintea i s-a mai copt.

”Numai că, rareori aspiraţiile noastre, cele mai
îndrăzneţe, vreau să spun,” încerca să explice după ani şi
ani Flavius Cincu, “se pot realiza şi niciodată prin propriile
forţe dacă nu itervin aşa-zisele conjuncturi favorabile.” Unii
docheri, prea puţini din zilele când totul părea posibil şi mai
mulţi din cei veniţi în ultima vreme, îl ascultau, cu un
scepticism mascat neglijent, doar din dorinţa de a auzi nişte
aventuri, mai mult sau mai puţin picante, ca şi cum s-ar fi
uitat, într-o deplină tihnă, cu familiile lor, la un serial saturat
cu tot felul de chestii pe gustul momentului. Zadarnic a tot
încercat să-i trezească la realitate (asta fiind părerea lui)
amintindu-le aspiraţiile tagmei lor (docheri, adică hamali,
salahori, truditori supuşi stăpânilor), formulate, prezentate
şi susţinute pe durata unei vieţi de stivatorul Valsamos,
între timp decedat, fără alţi urmaşi decât o fiică incompatibilă,
din capul locului, cu greaua profesiune a tătălui său şi mai
ales, cu idealurile care l-au urmat ca o umbră.

Mai mult decât atât, Flavius Cincu s-a pomenit din
nou confruntat cu tenacitatea sediţioasă a unora de a răscoli
prin trecutul socialist al mentorului său (că până la urmă
aşa a fost, după cum s-a exprimat şi doamna Neli când l-a
vizitat la puşcărie ca să-i spună că Valsamos murise) şi,
bineînţeles, prin colbul relaţiei, destul de echivocă, după
unii, cu doamna Neli. Şi iar s-a văzut în situaţia de a nu
rezista tentaţiei sau provocării acelor vremuri, anume de a
solicita, în virtutea drepturilor şi libertăţilor omului,
proclamate şi clamate pretutindeni, respectarea memoriei
celui dispărut, indiferent de convingerile lui, mai ales că nu

a făcut niciodată politică de vreme ce nu a candidat pentru
vreun post plătit din banii publici, adică strânşi prin
exploatare şi să se aibă în vedere doar faptele sale, elocvente
în privinţa ameliorării situaţiei celor năpăstuiţi. ”Da,
domnule,” îl contraziceau unii. ”Numai că noi investigăm
tinereţea şi maturitatea dumitale, inspirate din ideile greşite
ale fostului Iosif Valsamos, pentru a da un exemplu
concludent generaţiilor prezente şi viitoare.”   (Va urma)

surpate de „nepotrivirea de caracter”, în fond, de
chemarea anilor ei încă netrăiţi plenar, încă neacoperiţi
de iubirea-iubire. Poate apropierea nocturnă de junele
rom, Gioni, întâmplată într-un salon, sau alte suporturi
neştiute de noi ori chiar inexistente au îndreptat-o pe
Monica spre crimă. Repet, nu trebuie să căutăm prea
mult mobilul, deoarece putem să ne pierdem vremea.
Câteodată, femeile, chiar marile femei din mitologia
sau spiritualitatea lumii - însă şi  doamnele ori
domniţele ceva mai mici – fac şi gesturi greu de
explicat. Începând cu Eva, de pildă... Poate chiar în
această enigmă a lor ce se tot perpetuează se află şi
frumuseţea sufletului feminin, în neputin ţa de
a-l „ghici”.

Acţiunea este construită cinematografic, fiind
antrenantă, uşor de urmărit. Cartea se parcurge lesne,
te prinde. Mai mult, cei care au citit şi alte romane ale
Katiei Nanu vor avea plăcerea/ surpriza de a afla că
în „Registrul de gardă” autoarea îşi urmăreşte, în
parte, eroii din „Paso doble” (Editura Senior, 2007).
Cred că şi romanul de faţă are un final deschis. Iar
dacă va exista cu adevărat o continuare - deoarece
viaţa-viaţă din jur oferă „marfă” din belşug - ne vom
putea afla, poate, în faţa unei cronici, consacrate vieţii
dintr-o localitate importantă a ţării. Katia Nanu are
forţa de a construi aşa ceva. Iar cititorii săi - curajul
de a-i citi prozele. Două vorbe în final despre titlu.
Am mai spus-o, mi se pare foarte bine ales şi grăitor.
Registrul de gardă nu este doar o cronică a
întâmplărilor din spital, ci - iată – precum aminteam
imediat mai sus, o evidenţă – obligatorie! – a faptelor,
de tot felul, din viaţa noastră de azi. Cât despre
opţiunea scriitorului de a-şi asuma o anumită realitate,
idee amintită la începutul rândurilor de faţă, nu mă
opresc decât în treacăt asupra avertizării autoarei
(„Orice asemănare cu personaje, evenimente, instituţii
sau localităţi reale este o pură coincidenţă”) deoarece
precizarea nu-i priveşte pe cititori, ci doar pe toţi cei
care nu vor să se regăsească în acţiunea romanului.
E treaba lor, e opţiunea lor, noi, cei care eventual îi
recunoaştem, ştim ce ştim. Iar „întâmplarea” de a-i
descoperi creează o anumită satisfacţie.
Artistică, fireşte...

Dan Plăeşu

Registrul de gardă...

(continuarea paginii 17)
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În spate, pe partea dreaptă, Mihai, omul roşu din Piatra
Neamţ îşi găsi oameni dispuşi să-i asculte polologhile.
Aceştia, soţ şi soţie, profesori de liceu, păreau a fi interesaţi
de ce turuia moldoveanul, pentru că din când în când bărbatul
acela înalt, cu părul grizonat dat tinereşte peste cap, scăpa
printre dinţi un categoric:

-Indiscutabil!
Doamna soaţă, o femeie frumoasă încă şi cu părul

argintat, uşor tapat, dădea din cap în acord cu soţul deşi în
ochi începuse să i se strecoare o uşoară plictiseală. Când nu
mai rezista întorcea capul spre geam în speranţa că va
observa ceva să-i atragă atenţia. Din păcate nu era nimic de
văzut. Şirurile nesfîrşite de copaci cu frunziş bogat ecranau
priveliştea. Doar Nicu descoperise ceva interesant pentru
că fotografia de zor frunzişul des al crengilor.

-Aici, nu te supăra, nu-ţi dau dreptate. Eu cred că
Cioroianu nu a stat cu mâinile-n sân, se auzi
glasul profesorului.

 -Dumneata îi iei apărarea pentru că predai istoria şi nu
poţi concepe ca unul din aceeaşi branşă, ca filfizonul ăsta
de ministru de externe, să o dea în bară. Păi, să mă scuze
doamna, ce-are sula cu prefectura? ripostă vocea răguşită
a moldoveanului.

La urechile lui Ionel, care stătea aplecat peste umerii
femeilor din faţă ce răsfoiau un album fotografic, continuau
să ajungă vorbele ce nu admiteau replică ale omului cu faţa
roşie. Se întoarse să-l privească şi chipul acestuia părea a
lua foc din clipă în clipă. Dialogul devenise monolog.
Cuvintele mânioase se repezeau şuierând din gura
moldoveanului:

-Îţi spun eu, profesore, cum stă treaba. Băiatul ăsta, Crulic,
e curat ca lacrima. N-a furat nici un capăt de aţă din magazinul
ăla din Cracovia. Numai un om dat naibii de corect şi rănit în
demnitatea lui putea duce greva foamei până la a da colţu’.
Ai văzut la televizor că polacii n-au dat doi bani pe el. L-au
dus la spital prea târziu, când ajunsese schelet de nici treij’
de kile. Dar de nepăsarea autorităţilor române din teritoriu
care nu au acordat asistenţă cetăţeanului român şi, în ultimă
instanţă, de nesimţirea ilustrului istoric, ce spui profesore?
De ce dom’ ministru nu l-a luat de urechi pe consul? Putea
să-i zgâlţîie şi pe ăia de la ambasadă. Bă, trebuia să le zică, ce
păziţi voi acolo, bobocii? Un român cere ajutorul şi pe voi
vă doare-n pix? Marş acolo imediat şi rezolvaţi problema,
că vă ia mama dracului! Domnia sa a ignorat însă cu dispreţ
întreaga situaţie. Ăsta-i Cioroianu, eruditul istoric şi finul
diplomat, cum l-ai botezat dumneata. Nu te supăra, dar
unde-s aici drepturile omului?

Ionel întoarse capul, iritat de vocea bubuitoare a
moldoveanului din Piatra-Neamţ. Ochii acestuia, orbiţi de

Cortegiul
(fragment de roman)

avanpremieră editorială

furie, păreau a fi gata să sară din orbite. Observă că
profesorul, tăcând încurcat, îşi frământa mâinile, căutând
cu privirea în lături. Doamna profesorului părea, în sfârşit,
să fi observat ceva interesant afară pentru că privea mai
concentrată pe geam. Ionel îşi întoarse şi el privirea spre
autostradă dar nu observă decât aceeaşi cortină verde a
copacilor. Nicu plimba de zor obiectivul aparatului de
fotografiat de-a lungul geamului. Se răţoi la el:

-Ce dracu’ tot fotografiezi?
Brunetul întoarse capul mirat şi arătând cu mâna pe

geam, zise:
-Păi, ce-i afară?
-Şi ce vezi tu acolo prin geam în afară de pomi? N-ai

mai văzut alţii în România?
-Atunci ce p...pă...pălăria mea să fotografiez?
Ionel îi explică că nu avea nici un rost să-şi consume

acumulatorii de dragul ţăcănitului declanşatorului. Vorbea
fotograful cu experienţă, ce doar în urmă cu trei zile îşi
cumpărase  primul aparat  din viaţa lui. Când, în sfârşit,
începură să urce o pantă, arborii de pe marginile autostrăzii
deveniră mai rari şi piperniciţi. Acum pe partea stângă se
puteau zări câmpuri cu viţă de vie întinsă pe spalieri iar din
loc în loc clădirile vechi ale fermelor cu ziduri de piatră şi
acoperişuri din olane decolorate de soare. Cerul, pe care
pluteau alene nori cenuşii, se armoniza perfect cu acareturile
acelea, gândea Ionel. Ceva mai departe, peste viile perfect
îngrijite, se zăreau coline verzi  cu insule de pomi şi arbuşti
pe poale ce le-ai fi putut asemui, lăsându-te cuprins de
imaginaţie, cu pâlcuri de oşteni în aşteptarea luptei. Pe cea
mai înaltă dintre ele zidurile caselor cu etaj ale unui sătuc
ancenstral împrumutaseră, poate şi din cauza cerului
înnourat şi a distanţei, verdele peisajului înconjurător. Un
verde mai întunecat, aproape negru. Doar în partea dreaptă
a satului unde deasupra norii de plumb se zdrenţuiseră,
lăsând să pătrundă câţiva vălătuci albicioşi cu niscai
hublouri albăstrui, pe zidurile bătrânelor case alunecau
pete de lumină galben-maronii. Toate astea le vedea prin
obiectivul aparatului de fotografiat, cu zoom-ul acţionat la
maxim. Observă chiar şi o porţiune de zid năruit ce probabil
servise în trecut la apărare. Făcu vreo trei fotografii pentru
a fi sigur că măcar una va fi mai clară. Întoarse capul spre
vecinul de bancă care privea apatic pe fereastră. Îi trase
un ghiont. Nicu tresări, privindu-l uşor iritat.

-Ce-i, căpitane?
Ar fi dorit să-i atragă atenţia asupra satului cocoţat pe

măgura aceea dar apelativul neaşteptat îl surprinse.
Era prima oară cînd i se adresa aşa după ce cu o zi

înainte îi destăinuise, sâcâit de întrebările constănţeanului,
ce fel de marinar era. Ei bine, îi spusese, era posesorul a

Ioan Gh. Tofan
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două brevete: de căpitan fluvial clasa A şi de pilot de
Dunăre Maritimă. Iar dacă tot nu putea să doarmă
noaptea din cauza curiozităţii, se umflase el în pene,
era şi posesorul unui certificat internaţional de
conducător de ambarcaţiune de agrement. Gâdilat în
amorul propriu şi convins că cele două dame de pe
bancheta din faţă auziseră cum i se adresase paznicul
de bancă se hotărî să fie mai îngăduitor. Îi explică
brunetului pe îndelete ce anume crede că ar trebui  să
fotografieze. Iar când nu ştie, să-l întrebe. Să înceteze
să mai filmeze şi să facă poze, din goana autocarului,
copacilor de pe şosele şi blocurilor din micile aşezări
întâlnite pe traseu. Blocuri erau destule şi în oraşele
patriei noastre post-socialiste! Apoi, după ce vecinul
de bancă dădu din cap că a înţeles, se rezemă  pe
spate de speteaza scaunului şi nu dură mult până aţipi.

Convoiul mortuar coboară pe strada Trei Ierarhi.
Este 25 aprilie 1968. Gheorghe Corban nu a mai

apucat să-şi sărbătorească ziua. A murit cu trei zile în urmă,
în ajun de  prăznuirea Sfântului Gheorghe, omorâtorul de
balauri. Deşi îi purta numele, sfântul n-a reuşit să-i
zdrobească şi balaurul din piept care i se aciuase acolo
încă de pe vremea războiului. Acum stă liniştit pentru
totdeauna în sicriul ieftin din lemn de brad aşezat pe
catafalcul din furgoneta neagră în urma căreia păşesc cu
capetele aplecate: în prima linie Mitriţa şi Ionel Corban,
apoi rudele îndoliate care vorbesc în şoaptă (bărbaţi neraşi
cu feţe obosite şi femei îmbrobodite cu baticuri negre), vecini
din mahala care păşesc plini de importanţă, străduindu-se
să pară îndureraţi şi la urmă copii murdari şi costelivi din
mahalaua Râpei ce pândesc momentul când unul din fraţii
Mitriţei, Costache Mândru, aruncă din când în când peste
umeri câţiva bănuţi sunători. Dangătul clopotului de la
biserica Trei Ierarhi scoate la porţi curioşii.

-Îl ştiu pe omu’ ăsta, şopteşte o băbuţă în basma.
-Da’ şi io-l cunosc, o completează o femeie grasă care

ieşise cu făcăleţul aburind plin de mămăligă în stradă.
 Este puţin trecut de amiază şi oamenii vii se pregătesc

să ia prânzul. La urma urmei, cum spune zicala, viii cu viii şi
morţii cu morţii.

-Nu era gestionar la Aprozarul de pe Căzărmii, colţ cu
Negroponte? întrebă o voce de bărbat.

-Ei, asta era acu’ cinci-şase ani în urmă, vecine dragă.
Nu mai lucra în ultimul timp.

-Zău? Dar ce-avea, madam Tăbăcaru, că-l văd bărbat
tânăr? Nu-i dai cincizeci de ani.

-Păi...era pensionat pe caz de boală. Avea oftică.
Un bărbat slab, puţin cocârjat, de vârstă incertă, cu

pantaloni albaştri şi şapcă ponosită de uniformă cu stema
scoasă, ce, doar câteva clipe mai devreme, trăgea cu sete
dintr-un chiştoc, îşi uită mucul între unghii la vederea
microbuzului negru. Cînd ajunse cortegiul în dreptul lui  îşi
lungi gâtul ca să vadă mai bine.

-Dumnezeule, ăsta-i Ghiţă, îngăimă el. Jarul de Naţionale
îi ajunge la buricele degetelor şi-şi stăpâneşte cu greu o
înjurătură după ce aruncă cât colo chiştocul.

-Cine?
-Ghiţă Corban. Am lucrat la Miliţie împreună.

Îşi duse apoi mâna la cap şi-şi scoase chipiul
decolorat de fost miliţian ce-i umbrea chipul pământiu.
Adăugă:

-Mă duc să mă schimb. Chiar dacă nu apuc toată
slujba, măcar să-l conduc pe ultimul drum.

-Domnule Dănăilă, dar unde-i casa mortului, că
dricu’ l-am văzut din deal coborând? întrebă femeia
cu făcăleţul.

În ochii mijiţi ai fostului miliţian sclipi o luminiţă
răutăcioasă. Îl deranjase comentariul celor două ţaţe
privind boala de care suferise, când mai era în viaţă,
fostul coleg. La rându-i avea şi el TBC şi se străduia să
nu transpire prin vecini acest lucru.

-Dar ce, Paraschivo, putea să coboare şi din vale?
Adăugă, văzând-o siderată:
-Pe Română, lângă Vişan tâmplarul.
- Aaa, lângă Vişan zici? Ăla care are boala copiilor?
Ale dracului muieri bârfitoare! Dănăilă dădu din

umeri oţărât şi făcu stînga împrejur, îndepărtîndu-se.
 Ce ciudăţenie! Oare cum de au rămas în mintea lui

Ionel conversaţiile acestea banale, după atîta timp! Se
vede foarte clar cum merge în urma cortegiului şi simte
că nu mai poate suporta. De s-ar termina mai repede...
Oare nu a mai murit taică-său odată? Să fie doar un
vis? Mereu şi mereu acelaşi vis?... De l-ar vedea o dată
coborât în groapă şi atunci poate se trezeşte... La
intrarea în curtea bisericii, vibraţiile clopotului de
bronz îi fac pielea ca de găină. Fiori de ghiaţă i se
preling pe şira spinării. Un fotograf apărut de nicăieri
face poze din toate unghiurile.

-Mamă, ia uite la domnul acela! Ne face poze.
Femeia cu faţa plânsă îşi întoarce faţa spre el.
-Nu ştiu cine e. Ştii bine ce bani aveam în casă. De

unde să-i mai dăm şi fotografului? Nici de dric n-am
avut. Noroc de taică-tău că era membru la pensionari
şi ne-au dat TV-ul ăsta. Altfel  n-am fi avut cu ce-l duce
la groapă. Proasta de mine, cum îl mai certam că le
dădea bani pentru cotizaţie!

 Mitriţa începu să-şi frângă mâinile, apucându-se
cu mâinile de sicriu:

-Ce ne făceam acum dacă nu aveai tu grijă, Ghiţăăă!
Unde te duci şi ne laşi, Ghiţăăă?

Hohotele de plâns ale mamei îi umezesc şi lui ochii.
Până acum a reuşit să se stăpânească. Îşi scoate batista,
care nu-i lipseşte niciodată din buzunar, şi-şi şterge
discret ochii. Se străduie să privească cât mai puţin
faţa tatălui său. Uite că au trecut trei zile şi chipul nu i
s-a învineţit. “Formolul!”, i se aprinde un beculeţ în
minte. Asta era cauza. După...după aceea i-au astupat
nările cu vată, să nu dea pe dinafară secreţiile. Gura
însă nu. De aceea acum, de la zdruncinăturile
furgonetei, crede, îi apar între buzele întredeschise,
balonaşele acelea ca de săpun ce, a văzut el, se formează
şi la guriţa trandafirie a ţâncilor după ce au supt din
ţâţa mamei... Brrr! Ce comparaţie tâmpită!... Da,
formolul adus de moş Ghiţă, zis Ghiţă Dumnezeu, vecinul
de peste stradă, care a venit să-i facă injecţii mortului
cu seringa aceea mare, numai bună pentru cai, a meritat
toţi banii! Asta întâmplându-se în urmă cu două zile, la
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priveghi. Coşciugul era aşezat pe masa
pătrăţoasă pe care maică-sa punea de obicei
broderiile apretate. Când a intrat moş Ghiţă
în cameră, însoţit de butoiul ăla cu osânză de
zicea că-i nevastă-sa, a crezut că vin să aprindă
o lumânare la căpătâiul răposatului şi,
eventual, să stea la priveghi după cum e

obiceiul. Vecinii, care stăteau pe o banchetă împrumutată
de Mitriţa de la Vişan tâmplarul, s-au ridicat ca la
comandă şi au şters-o. Parcă-l văzuseră pe dracu’ şi nimic
altceva. A înţeles de ce au tăiat-o după câteva clipe numai.
Rămăsese lângă sicriu cu unchiu-său Costache. Dintr-o
geantă jegoasă din pânză de sac verde noii sosiţi au scos
o cutie din tablă argintie cu pete ruginii, cât o cutie de
pantofi de mare. Ionel a privit înlemnit cum de acolo Ghiţă
Dumnezeu a luat o seringă supradimensionată. A pasat
instrumentul umflatei ăleia cu mutră de jandarm sătul ieşit
la pensie care, la rându-i, după ce s-a uitat în zare la acul
lung şi gros ca de andrea, apăsând uşor pistonul ca să
apară picătura din vârf, s-a îndreptat spre decedat.
Apucând seringa, plină cu un lichid gălbui, cu amândouă
mâinile, ridicând-o deasupra capului, să-şi facă elan ca
la sprint, a înfipt apoi acul cu putere în abdomenul
răposatului, direct prin stofa costumului negru, cu
dunguliţe albe, croit la două rânduri. Privea hipnotizat
cum baba aia hidoasă împingea, aplecându-se deasupra
tatălui său, pistonul seringii uriaşe. Apoi, când încăperea
începu să se învârtă, o mână mare şi aspră de ţăran îl
înşfăcă de guler. Vocea mânioasă a unchiului îi şuieră
în ureche:

-Bă nepoati, sî nu-mi faşi vreo nefăcutî! Io-ti la el şi
s-o alghit la faţî ca varu’ di pi păreţi! Tunde-o de-aişi mai
răpidi sî nu-ţi cânti popa şi ţâi prohodu’!

Mâna continua să-l scuture. Deschise ochii asupra unui
chip negricios, cu părul vâlvoi. Iar dobitocul ăsta? Ce naiba
nu-şi cumpără un pieptene? Gulerul, jilav de la  transpiraţie,
îi crează o senzaţie de disconfort  sâcâitoare. Scoate din
buzunarul drept o batistă  pe care o duce la ceafă.
Despăturind-o, îşi şterge insistent gâtul dar degeaba.
Gulerul încă ud al cămăşii îi accentuează nervozitatea. Cum
naiba să se schimbe acum dacă trollerul este în portbagaj?

-Scuză-mă că te-am trezit, i se adrează politicos
constănţeanul, ne-a spus doamna Panait că în douăj’ de
minute ajungem la…la…

 -Bologna, Nicule. Bologna.
 -Cum spui matale, nea Ioane. Ce te-ai mai foit în

scaun...Lasă-mă să ghicesc. Ai visat ceva nasol?
Îl privi crunt. Strecură printre dinţi:
-Se poate spune şi-aşa.
Se adânci în gânduri. Nu mai avusese de mult coşmarul

ăsta. Într-un timp, înainte de decesul maică-sii, se repeta
destul de des. După stingerea ei din viaţă dispăruseră ca
prin farmec visele morbide. Probabil s-au întîlnit dincolo
amîndoi şi ea l-o fi certat. Ce i-o fi spus? Poate cam aşa: Ia
nu-mi mai chinui băietu’, Ghiţă. Nu ţi-am spălat destule
scuipători pe când trăiai? N-am fost eu alături de tine la
bine şi la rău? Şi-acum iar... Ar trebui să încerce să-şi abată

gândurile de la coşmar...Să...să se îngroape în amintiri, aşa
cum făcea în armată la interminabilele şi plictisitoarele lecţii
politice. Limba de lemn se dovedise a fi un excelent somnifer
pentru răcanii care se învăţaseră să aţipească cu ochii
deschişi iar pentru el era un minunat prilej de a a-şi retrăi
scurta-i existenţă de până atunci. Parcă şi simţea o părere
de rău după terminarea temelor politice. Teme ce le intrau
soldaţilor pe-o ureche şi le ieşeau pe cealaltă. Pleca
de-acolo cu vezica umflată şi cu picioarele amorţite dar cu
zâmbetul pe buze. Vreo scenă din copilăria-i fericită sau din
adolescenţa ce se dorise rebelă , ca a mai tuturor
adolescenţilor de altfel, încă îi mai stăruia în minte. Doar la
pisoar, cînd se aliniau cu toţi şi dădeau drumul satisfăcuţi la
jeturi, revenea în prezent şi, asemenea camarazilor, simţea
brusc golul din stomac şi senzaţia de foame.

Semnal editorial

A apărut cel de-al şaptelea volum al colecţiei
cArtEsenţe, “Rochia fără sfârşit”, de Ion Zimbru, la

Editura CCDJ, lansat în ziua de 15 iunie la Muzeul de
Artă Vizuală Galati.
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OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80
SCHIŢE UMORISTICE

C.F. Browne (SUA)
O poveste de dragoste

I
- Nu, William Barker, nu poţi avea mâna fiicei mele

până când nu îi vei fi egal în bogăţie şi poziţie socială.
Cel care vorbea era un bătrân semeţ, de vreo 60 de

ani, iar persoana căreia i se adresa era un tânăr arătos,
de 25 de ani.

Cu o mină tristă, tânărul părăsi impunătoarea vilă.

II

Şase luni mai târziu, tânărul se afla din nou în
prezenţa bătrânului semeţ.

- Cum! Dumneata din nou aici? strigă bătrânul,
furios.

- Întocmai, bătrâne, răspunse William Barker, plin
de mândrie. Iată-mă aici, egalul fiicei tale şi al tău.

Gura bătrânului se strâmbă a dispreţ. Un zâmbet
batjocoritor îi lumină trăsăturile reci.

Deodată, aruncând pe masa placată cu marmură
din mijlocul salonului un teanc enorm de dolari, William
Barker strigă şi el:

- Priveşte această bogăţie! Mai am încă de zece ori
pe atât! Ascultă, bătrâne! M-ai gonit de la uşa ta ca pe
un câine. Dar eu n-am disperat. M-am învârtit de un
contract cu armata … ca s-o aprovizionez cu carne de
vită …

- Şi! Şi! făcu bătrânul, nerăbdător.
- Am cumpărat toţi caii schilozi din ţară …
- Înţeleg! Înţeleg! Şi ai descoperit că din ei se poate

scoate o carne de vită excelentă.
- Şi chiar se scoate! Iar profiturile sunt imense.
- Ba bine că nu!
- Şi acum, stimate domn, solicit dalba mână a fiicei

dumitale.
- Dragul meu băiat, ţi-o dau, e toată a ta … O clipă,

numai. Priveşte-mă drept în ochi. Spune-mi. În toată
această afacere ai fost tot timpul loial guvernului?

- Până în străfundul inimii.
- Şi eşti în favoarea continuării viguroase a

războiului împotriva terorismului?
- Sunt, sigur că sunt!
- Atunci, dragul meu băiat, ia-o! Maria, copila mea,

apropie-te. Iubitul tău William te cere de soţie … Fiţi
fericiţi, copiii mei! Şi, oricare va fi soarta noastră, să
sprijinim din toate puterile guvernul!

     Traducere de PETRU IAMANDI

Secvenţe cotidiene

În lunile mai şi iunie Biblioteca Ştefan Petică
din Tecuci a găzduit expoziţia „Secvenţe
cotidiene”, o expoziţie de artă fotografică, 65
de lucrări ale membrilor fotoclubului „Dunărea
de Jos” stârnind admiraţia vizitatorilor. La
vernisaj au prezentat autorii profesorul şi artistul
fotograf Nicolaie Sburlan şi directorul
Bibliotecii, Manuela Cepraga, printre cei
remarcaţi numărându-se Sorin Frăsina,
Cornelia Muscaliuc, Bristena Mantu, Cosmin
Reti şi Florin Gîlcanu, o lucrare a ultimului fiind
prezentă în acest micro-reportaj - foto 3.
(a.g.s.)
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Pe Nicolae
Cărbunaru l-am cunoscut nu cu foarte
multă vreme în urmă. Era în anul 2005
când aducea la Tecuci o expoziţie în
culori de apă (acuarelă, guaşă, tempera,
tuş) într-o exprimare personală foarte
nouă pentru ceea ce găzduise vreodată
Galeria de Artă „Gh. Petraşcu” până
atunci.

Expoziţia pregătită de data
aceasta de pictorul Nicolae Cărbunaru
în sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel la
Tecuci, expoziţie ce poate fi vizitată pe
parcursul lunii iulie, aduce ca noutate
un număr de lucrări în tehnica uleiului
şi a culorilor acrilice.

Pe întregul parcurs al simezelor,
expoziţia ni se prezintă într-o varietate
de tehnici, apoi într-o largă tematică,
dar şi o lungă evoluţie stilistică care ne
vorbeşte de virtuţile artistice, ca şi de
îndelungul exerciţiu plastic al autorului.
Cele 70 de lucrări care întreţin dialogul optic în galerie scot în
evidenţă, deopotrivă, talentul artistului, capacităţile expresive
dobândite în cele două şcoli de artă absolvite, dar şi căutările
atente din faţa şevaletului, ce relevă mai multe zone şi direcţii ale
artei sale.

Privită din alt punct de vedere, expoziţia cu cele două tehnici
de lucru: culori de apă şi culori pe baza de ulei, ne permite să
observăm cum artistul alternează permanent între vizual şi
imaginativ; apoi între o transpunere uşor transfigurată a

concretului în zona acuarelei şi o convingătoare modernitate a
viziunii, a capacitatii imaginative, în uleiuri. Pictorul reuşeşte să
redea pe suportul picturii - hârtie sau pânză, la fel de uşor,
forma, delicateţea, frăgezimea, suculenţa florilor sau lenea şi alintul
motanului – „venerabilul” membru al familiei. Autorul propune
însă, în acelaşi timp, forme ce amintesc de celulă şi ţesut vegetal,
astfel încât imaginile rezultate le-ai putea asemăna şi încadra
uşor sferei histologice.

La Galeriile de Artă Gheorghe Petraşcu din Tecuci,
o nouă expoziţie semnată de pictorul gălăţean

Nicolae Cărbunaru

Ceea ce propune totuşi
artistul este observarea şi
redarea subiectivă din care
rezultă o „călătorie”, un
periplu plastic, o viziune
nouă, personală, într-un
spaţiu destinat formei şi
culorii. Poate de aici numele
dat expoziţiei: „Introspecţie
cromatică”. Cele două,
forma şi culoarea, se întreţin
permanent în pagină. Alteori
însă, ele intră într-un fel de
centrifugă, se amestecă,
vorbesc de vertij cromatic şi
de fuziuni plastice, oferindu-
i privitorului o multitudine
de variante conotative
privind mesajul transmis de
autor.

Continuând gestul
analitic în aceiaşi paralelă,

ulei - culori de apă, parcurgem vizual un maximum şi un minimum
de intensitate cromatică. Pentru că acolo unde expresia formei
captează atenţia privitorului, observăm cum survine o scădere a
intensităţii cromatice, în vreme ce acolo unde câmpul plastic
tinde să joace sau să distrugă forma, culoarea suscită un maximum
interes.

În acelaşi timp avem două zone sub aspectul trăirii: una
asigurată de condiţia bucuriei cromatice, cealaltă cerându-şi o
acoperire în mental, în înţelesul abscons sau subtil, dar vizat de
artist.

Nicolae Cărbunaru iubeşte, respectă şi înţelege frumuseţea
naturii; aceasta se observă în nenumăratele peisaje din expoziţie.
Natura sa o simţim în luciri şi străluciri, în reflexe ale apei şi
puteri ale sevei, în masele mari de vegetaţie susţinute fie în zona
caldă, fie în cea rece din punct de vedere cromatic. Astfel, natura
e preţuită şi nu doar reprezentată optic. Chiar detaliul, acolo
unde apare, este o caracteristică a naturii, dar şi o expresie a
naturii interioare, a firii sau viziunii plastice a artistului. Detaliul
în cele două tendinţe, prezenţă-absenţă, este cel cu care se ajunge
la descripţie-evidenţiere sau pierdere de formă şi ascundere de
real. Dar se dovedeşte că este şi unul din mijloacele de a marca
centrul sau centrele de interes ale compoziţiei plastice.

Şi din punctul de vedere al ritmului, artistul acţionează în
acelaşi spirit natural, pentru că nimic nu se repetă în spaţiul
plastic şi toate există într-un clar simţ al statorniciei şi constanţei
spaţiului. Până şi continua schimbare de lumină, de atmosferă, de
unghi sau context, vorbesc despre un pictor capabil să asculte
natura, dar căreia îi deschide un loc larg şi valoros în plan artistic.

În aceste surprinzătoare spaţii plastice, rezultat al prelucrării
în actul creatiei, culorile iau ades note ale purităţii, luminii,
exuberanţei, dar autorul nu ezită să poarte culoarea şi în zonele ei
mature, târzii, umbrite, iar griurile colorate din câteva lucrări
readuc în memorie Iaşul şi şcoala sa de artă, dar şi un soi de
blândeţi parcă venind din alt timp, mai calm şi povestind de
aşezare.

alter ego - autoportret 2

faleza la scări
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De la prima trecere a ochiului peste acest discurs

plastic se vădeşte că linia nu intră în atenţie ca mijloc de
expresie preponderent, ea e ascunsă de formă sau de
blândeţi ale vreunui curs sinuos de penel care vorbeşte

de aceeaşi naturală sau calmă simţire. În câteva lucrări însă linia e
prinsă de parcurs clar, de contur absolut, care mută imaginea în
expresii ale geometrismului, ale fragmentării egale sau simetrice.
Calculul execută o retragere din spontan; reinterpretarea formei
însă împinge spre reconsiderare plastică şi provocări în abstract.

Sigur, fiecare dintre privitorii unei astfel de expozitii poate
spune la final că toate aceste arii formale şi cromatice sunt în
primul rând gestul unui om de un firesc absolut. Arta lui Nicolae
Cărbunaru este mereu în cea mai deplină normalitate artistică, iar
asta o pune şi mai mult sub semnul contemplaţei, admiraţiei,
visării.

Contextul trăirii în faţa operei semnate Nicolae Cărbunaru
îmi dă dreptul să spun cu hotărâre, cu siguranţă chiar, că dacă
pictorul, artistul, omul Nicolae Cărbunaru nu ar fi trecut şi prin
orizontul vieţii noastre am fi fost mai văduviţi de frumosul pe
care neîncetat îl căutăm.

         Lucia Gologan

floare de armurariu

Fantezii umbelifere globoidale

Operascrisă.ro şi-a ales
conducerea

Vineri, 6 iulie 2012, ora 11:00, în Aula
BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE
„CAROL I“ (strada Boteanu nr. 1, sector 1,
Bucureşti), a avut loc Adunarea Generală
Ordinară  - reconvocată a membrilor OPERA
SCRISĂ. RO. În urma voturilor, au fost aleşi:
Dan Mircea Cipariu-Preşedinte;  Andra Oana
Rotaru-Administrator General-Director General;
Consilul director, format din: Basarab Nicolescu,
Cristina Poterăşoiu, Ioan Cristescu, Pavel

Şuşară, Mihai Zgondoiu, Ionuţ Bogdan
Ştefănescu, Bogdan O. Popescu, Andrei Novac.

De asemenea, a fost aprobată componenţa
Comisiei de Cenzori, a Comisiei Permanente
Speciale privind Accesul la Informaţii, precum
şi a următoarelor organisme speciale din
subordinea Consiliului Director: Comitetul
Naţional de Coordonare a structurilor teritoriale
format din: Ioan Matiuţ (Banat-Transilvania),
Florina Zaharia (S-E România), Viorel Gârbaciu
(Oltenia), Constantin Marafet (Buzău), Santha
Attila (Harghita, Covasna), Comitetul de Onoare
format din Andrei Bodiu, Magda Cârneci, Silviu
Angelescu, Comisia pentru Repartiţii.

Foto: de la stânga la dreapta - Bogdan
O.Popescu, Mireille Rădoi, directoarea Bibliotecii
Central Universitare, D.M.Cipariu şi Cristina
Poterăşoiu, administrator general operascrisă.ro.

La închiderea ediţiei
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Edgar Cayce
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Pr. Eugen Drăgoi
„A cincea comună de pe malul Prutului din

judeţul Covurlui poartă numele Oancea, de la pârâiaşul
ce o străbate şi care se varsă în Prut… Situată în dreptul
oraşului basarabean Cahulul, Oancea e un mic port pe
Prut şi serveşte ca trecătoare în Basarabia… Satul
Oancea are înfăţişarea unui orăşel…. El are o poziţie
încântătoare; casele bine îngrijite, îngrădite şi cu pomi
în jurul lor. Între pomi sunt mulţi duzi, pentru că aice se
ocupă femeile pe o scară întinsă cu crescerea viermilor
de mătase. Albine cultivă numai vreo 3-4 onceni. În
genere locuitorii de aice stau binişor”. Aşa descria satul
Oancea profesorul şi publicistul Moise N. Pacu, la mijlocul
lunii august din anul 1889, cu
ocazia vizitei de documentare
pe care o întreprinde în satele
din judeţul Covurlui1.

De la această descriere
până în vremea noastră (anul
2012) au trecut 123 de ani, iar
lucrurile s-au mai schimbat între
timp. Localitatea şi-a mai
pierdut din strălucire şi
prosperitate, dar se prezintă ca
o aşezare de graniţă cu oameni
harnici şi ataşaţi de glia
strămoşilor.

Cu un trecut ce coboară în
preistorie (pe valea pârâului
omonim, la punctul numit
„Bârca“, cercetăr ile
perieghetice ale arheologilor au
scos la iveală  materiale
ceramice, lucrate la roată,
specifice secolului al III-lea d.
Hr)2, teritoriul comunei Oancea
s-a dovedit a fi unul permanent
locuit, viaţa oamenilor fiind
influenţată de cursul inferior al
Prutului şi de cel al pârâului omonim. Această continuitate
a permis crearea unor valori materiale locale, perpetuarea
tradiţiilor religioase, folclorice, etnografice etc., dar şi
exploatarea pământului şi a altor resurse naturale care au
constituit baza vieţii oncenilor de-a lungul vremii.

Satul Oancea exista în prima jumătate a secolului al
XV-lea, după cum ne încredinţează un document din 6 iulie
1438, care aminteşte de câteva sate „la Prut, mai gios de
gura Oancii, undi este Stanislav Răvaşă“3.

Despre bisericile din Oancea acelaşi profesor Moise
N. Pacu, scria: „Biserici sunt două: una în partea din vale,
Sf. Arhangheli, de lut şi învelită cu stuf, veche (de peste
100 de ani), dar bine întreţinută; a doua, în partea din deal,
Adormirea Maicii Domnului, de piatră, zidită de vreo 70

CEA MAI VECHE BISERICĂ DIN OANCEA,
JUDEŢUL GALAŢI*

de ani de familia Onu, bine înzestrată şi îngrijită precum şi
cu plantaţii pe lângă ea4. Fiecare biserică are câte un preot5;
subvenţia comunală pentru cler e de 600 lei pe an, împărţită
câte 150 de preot şi câte 150 pentru ceilalţi clerici inferiori;
pământ n-au aceste biserici. După întocmirile sinodale din
1888, comuna Oancea formează o singură parohie, cu 1
paroh, 1 preot şi 4 cântăreţi“6.

De la început trebuie să subliniem că cea mai veche
biserică din Oancea, cunoscută până acum, este biserica
Sf. Voievozi (numită în unele documente şi Sf. Arhangheli)7.

Potrivit celor înscrise într-un proces-verbal din 5 mai
1905 de către preotul Gheorghe Leu8, biserica Sf. Voievozi

era construită înainte de anul 1800
din bârne şi vălătuci9. Biserica
exista sigur înainte de anul 1774,
când sunt amintiţi la Oancea doi
preoţi, Neculai şi Ichim, precum
şi „Mihăilă sin dascal”10.

A fost închisă, citim în
procesul-verbal amintit „încă din
1892 de către Prea Sfinţitul
Parthenie, fost episcop al acestei
eparhii,  când cu ocasiunea
inspecţiei canonice a visita-t-o,
fiind expusă  să  se
prăbuşească“11.  Într-adevăr,
dintr-un document din anul 1897,
păstrat în arhiva Arhiepiscopiei
Dunării de Jos, aflăm că episcopul
(este vorba de episcopul Partenie
Clinceni, care a păstorit Eparhia
Dunării de Jos între anii 1886-
1902, n.n.) vizitase comuna în
urmă cu 5 ani (deci în 1892, n.n.),
dar locuitorii n-au întreprins nimic
de atunci pentru zidirea unei noi
biserici. Vechiul locaş avea şi un

clopot stricat. Biserica era acoperită cu stuf12.
În noiembrie 1897 parohia primea ordinul eparhial oficial

de închidere a bisericii, în care se arăta: „Biserica cu
serbarea S(f)ânţii Voievozi, filiala parohiei Oancea, fiind
veche, cu pământ pe jos şi învelită cu stuf şi neavând nici
clopot pentru a anunţa creştinilor serviciul vecerniei şi
al S(f)ântei Liturghii, precum şi alte servicii, Prea
S(f)ânţitul Episcop Eparhiot, prin ordinul de sub nr. 1467
aprobă închiderea ei, cu începere de la primirea
acestuia“13.

Deşi ruinată şi închisă, biserica exista încă în mai 1905,
când epitropia parohiei hotărăşte demolarea ei. „Iar în locul
Sfintei Mese – se menţiona în procesul-verbal respectiv -
să punem o cruce de marmură şi să facem şi un grilaj împrejur,
când împrejurările bugetare ne vor permite. Din materialul
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bun ce vom putea scoate, să facem o mică casă la
cimitir, care să serviască ca locuinţă unui păzitor şi
o atenansă în curtea bisericei parohiale pentru
adăpostit diferite obiecte ale bisericei“14.

La 23 august 1912 parohia intervenea la
episcopul locului, Nifon Niculescu, pentru a li se
învoi „stricarea vechii biserici“, dar ierarhul nu a
îngăduit a li se satisface cererea15.

Nici peste 9 ani biserica
nu era demolată. La 5 martie
1914 epitropia parohiei
întocmea un proces-verbal
prin care consemna
următoarele cu privire la
acest locaş: „Întrucât s-a
aprobat de Sf. Episcopie, cu
ord. nr. 477/1912 ca să se
strice această biserică
ruinată cu desăvârşire,

făcută din vălătuci, iar Cassa
Bis(ericii) cu ord. nr. 16930/1913
aprobă să plantăm pomi roditori
pe acest loc, şi fiindcă nu s-a putut
face plantaţia în anul acesta din
cauză că locul e înţelenit, pe care
se află crescute tot felul de burueni
(cucută, cătină, boz etc.,etc.) şi
fiindcă nici biserica nu s-a putut
dărâma, dispunem ca acest loc să
se cureţe şi să se disfunde cu
hârleţul la adâncimea de 30 cm,
pentru care lucrare ni se oferă a o
face dl diriginte al şcolii, cu elevii clasei III şi IV, în orele
de practică agricolă“16.

Biserica a ars în anul 1917, în timpul Primului Război
Mondial.  La 1 decembrie 1935 epitropia bisericii lua
iniţiativa de a ridica o troiţă pe locul unde fusese ridicată
biserica din mahalaua „Broscărime“, care a fost distrusă de
foc17.

Osemintele celor înhumaţi în cimitirul din jurul fostului
locaş au fost exhumate în anul 1966 şi reînhumate într-o
groapă comună, în actualul cimitir al satului18.

Pe locul unde s-a aflat biserica Sf. Voievozi s-a
construit actualul punct de vamă Oancea-Cahul.

Note:
* Material întocmit cu sprijinul şi colaborarea pr. Ştefan

Silviu, parohul parohiei Oancea.
1 Vezi ziarul „Poşta”, nr. 176, 3 septembrie 1889, p. 2-3,

material preluat în Moise N. Pacu, Cartea judeţului Covurlui,
partea a III-a, Galaţi, 1891, p. 85, 87.

2 Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 40.
3 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. 1

(întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi
L. Şimanschi), Bucureşti, 1975, p. 262,
doc. nr. 185; Catalog de documente din
Arhivele Statului Iaşi. Moldova. Vol I,
1398-1595 (întocmit de Virginia Isac),
Bucureşti, 1989,  nr. 74.

4 Alăturea cu această biserică
este o piatră mortuară, pe care stă scris
numele medelnicerului C. Onu… născut
în 1801 şi mort la 11 septembrie 1867.

5 Gr. Palade şi D. Ganea.
6 „Poşta”, nr. 176, 3 septembrie

1889, p. 3; Moise N. Pacu, Cartea
judeţului Covurlui, partea a III-a,
Galaţi, 1891, p. 87.

7 Este eronată părerea (Adrian
Portase, Biserica Sfântul Gheorghe –
Oancea, în vol. „Domnitorii şi ierarhii
Ţării Româneşti. Ctitoriile şi
mormintele lor”, Editura Cuvântul
Vieţii, Bucureşti, 2009, p. 1015) că acest
locaş este „prima biserică a localităţii”.

8 Preotul Gheorghe Leu (1881-
1949) slujeşte la parohia Oancea între
anii 1904-1910. Hirotonit mai târziu
arhiereu, va conduce Episcopia
Argeşului (1936-1940) şi apoi Eparhia
Huşilor (1940-1949), până la încetarea

sa din viaţă, în ziua de 1 martie 1949. Preotul Leu ia iniţiativa
ridicării celei de-a treia biserici în Oancea, anume Sf. Gheorghe,
construită între anii 1912-1923, actualmente biserică parohială.

9 Arhiva Parohiei Oancea, Registru de procese verbale,
procesul-verbal nr. 3 din 5 mai 1905, f. 3.

10 P. G. Dmitriev, Recensămintele populaţiei Moldovei
din anii 1772-1773 şi 1774,  în  vol. „Moldova în epoca
feudalizmului“, 7, 2, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1975, p. 89-90.

11 Arhiva Parohiei Oancea, Registru de procese verbale,
procesul-verbal nr. 3 din 5 mai 1905, f. 3.

12 Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, fond dosare
generale, dosar nr. 1960/1897, f. 282.

13 Arhiva parohiei Oancea, Dosarul corespondenţelor pe
anii 1897-1898, f. 33.

14 Arhiva Parohiei Oancea, Registru de procese verbale,
procesul-verbal nr. 3 din 5 mai 1905, f. 3.

15 Arhiva parohiei Oancea, Registru de ieşiri pe anii 1902-
1920, f. 25, nr. 74.

16 Arhiva Parohiei Oancea, Registru de procese verbale,
proces-verbal din 5 martie 1914, f. 39.

17 Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare
parohiale, Parohia Oancea, dosar nr. 294/1936-1948.

18 Gheorghe Anton Marin, Aurel Neculai Marin,
Monografia comunei Oancea, Editura Lux Libris, Braşov, 1999,
p. 138.

Legenda imaginilor: pag.26 - Scutul Trinităţii, lucrare
de Mariana Papara; p.27- Omul din giulgiu XII, acelaşi autor.
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Eugen Holban

INTRODUCERE LA O ISTORIE A CULTURII (III)
SÂMBRA – UN CUVÂNT INTRAT ÎN UITARE

Numărul cuvintelor
cunoscute ce se bănuieşte a
proveni din limba geto-dacilor
este foarte redus. Din acest
motiv şi cercetarea

etimologiilor, întâmpină mari dificultăţi, deşi este posibil ca
printre cuvintele existente în vocabularul nostru , să se mai
afle unele capabile de a îmbogăţi acest fond.

Între cuvântul sâmbră, cu etimologie necunoscută,
frecvent folosit în trecut, în Moldova, Transilvania şi Banat
şi cuvântul sâmbure, inclus în fondul autohton, există o
asemănare fonetică uşor sesizabilă, dar sensurile lor sunt
atât de diferite, încât nu se poate discuta despre o înrudire.
Cuvântul sâmbră este menţionat: de toate dicţionarele
noastre, cu sensul de tovărăşie, asociere (în special la arat,
la paşterea vitelor etc.), iar cuvântul sâmbure ca fiind partea
din mijlocul unor fructe cu învelişul mai tare, sau lemnos,
conţinând miezul sau sămânţa, miez”1

A sâmbrălui (esc) verb reflexiv - a se întovărăşi, a face
o sâmbră cu cineva.

În  dicţionarul
limbii române literare,
editat de Academia
RSR, ediţia 1957, se
spune printre altele: „...
Întovărăşire în vederea
aratului sau a alcătuirii
unei stâni pentru
văratul oilor”. Această
însoţire - sau
întovărăşire - se
numeşte prin părţile de
sud ale Moldovei şi
prin Bucovina, sâmbră
(Pamfile A.R. 46).
Dicţionarele trimit de
asemenea la maghiarul
Cimbaro - care are
acelaşi sens, de
însoţire, „Facem
un cimbaro”

În cartea Ţara
Oaşului ( Cultura materială ) Gh. Focşa spune că „Sâmbra
oilor este o sărbătoare pastorală străveche şi complexă
ce se desfăşoară deodată cu deplasarea turmelor de vară,
obicei cu semnificaţii multiple; economice, sociale,
estetice, distractive, în care participă întreaga obşte
a satului”.

O cercetare minuţioasă efectuată în sudul Moldovei, a
confirmat cele menţionate în dicţionare, dar numai parţial.
În zona Vrancei asocierea se face de către crescătorii de oi

în vederea întocmirii stânii. În partea de sud-est, pe colinele
Covurlui, sensul de întovărăşire s-a găsit doar în câteva
sate. Asocierea se referă insă numai la animale de tracţiune.
Bunăoară, atunci când un gospodar nu avea decât un cal
sau un bou, se „sâmbruia” cu un altul, aflat în aceeaşi
situaţie. De asemenea, şi în cazul în care un gospodar avea
ambele animale, dar îi lipsea plugul, se sâmbrăluia cu un alt
gospodar căruia îi lipseau animalele, dar avea plugul
altcuiva.

În cea mai mare parte a satelor din zona Covurlui -
Nord, cuvântul a fost folosit frecvent până acum
aproximativ 50-60 de ani, în cu totual alt sens şi anume de
potriveală a momentului însămânţării cerealelor. Timpul
optim al însămânţărilor.

Timpul arăturilor şi al însămânţărilor de primăvara era
împărţit aici în trei sâmbre:

Sâmbra I-a, când se însămânţau floarea-soarelui
şi mazărea.

Sâmbra a II-a, când se însămânţau orzul şi ovăzul.

Sâmbra a III-a, când se însămânţau dovlecii,
pepenii, porumbul.

„Sâmbra - spun ei - este aşa... cum spun, când trebuie
să semănăm sămânţa. Porumbul trebuie semănat în sâmbra
lui” (Cavadineşti, Galaţi)

„Sâmbra orzului, adică timpul lui. Dacă nu l-ai
însămânţat în sâmbra lui, nu e bun, n-ai făcut nimic” (Vlădeşti,
Galaţi).
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„Orice sămânţă se bagă -  în pământ - la

sâmbra ei”.
„Pe la Sf. Gheorghe oamenii spuneau: până

aici a fost sâmbra orzului, după aceea este sâmbra
porumbului”. (Cavadineşti, Găneşti, Comăneşti).

„I-am nimerit sâmbra” (Puricani)
„Am semănat astăzi, iar după o săptămână iar

semănăm, este altă sâmbră”. (Lupeşti)
„Porumbul trebuie semănat în sâmbra

lui” (Brădeşti).
„A venit sâmbra să dăm ovăzul”, „A venit

sâmbra porumbului”. „Am prins o sâmbră bună la
semănat”. „Când a venit o dată un bătrân şi puneam
cartofii în grădină a zis: „măcar dacă le-aţi fi nimerit
(potrivit) sâmbra” (Lungeşti)

„Sâmbră mai devreme, sâmbră mai târzie. Cea
mai bună sâmbră este cea de mijloc” (Pleşa - Bereşti)

Satele în care apare cuvântul sâmbra cu
semnificaţia de timp optim - cu unele excepţii - sunt

situate pe colinele Covurlui, extinzându-se până dincolo de
Târgu Fălciu spre judeţul Iaşi.

În partea de vest, la poalele colinelor Tutova cuvântul
a fost folosit sporadic, până aproape de Mărăşeşti. În satele
de pe malul Prutului sâmbra îşi transformă brusc sensul, cu
aproximativ 40 km distanţă de Galaţi. Adică, din sensul de
timp optim în însămânţările de primăvară, trece la cel de
asociere cu animalele de tracţiune, în vederea efectuării
muncilor agricole de primăvară.

Cele două aşezări - Folteşti şi Tuluceşti, cele mai
apropiate de Galaţi nu mai păstrează nici una din cele
două forme.

Aceleaşi transformări se produc şi pe Valea Chinejei,
vale paralelă cu prima. Aici, însă, la satul în care se produce
trecerea (de la un sens la altul), apar ambele sensuri. Este o
excepţie. În rest, satele care au folosit sensul de timp optim,
nu l-au cunoscut şi pe cel de asociere.

Cercetări mult mai reduse ca intensitate - pe care le
considerăm doar nişte sondaje - am efectuat şi în judeţele
Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava şi Bistriţa-Năsăud (Valea
Zagrei), dar aici nu s-a relevat sensul de timp optim. Judeţele
amintite nu şi-au epuizat însă sursele de informare.

Interesant, dar de altfel explicabil, este şi faptul că
sâmbra cu înţelesul de timp optim apare şi în satele din
partea cealaltă a Prutului, până dincolo de Kahul. Informaţiile
au fost primite mai întâi de la diverşi săteni care au locuit
acolo până la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial şi
care s-au refugiat apoi în unele sate din judeţul Galaţi. În
anul 1990 am efectuat unele sondaje chiar în satele
respective. Nu putem face precizări referitoare la zona de
extindere a cuvântului în trecutul mai îndepărtat, dar
considerăm că a fost mult mai mare decât în prezent. Absenţa
acestui sens în aşezările din zonele montane constatată în
urma sondajelor noastre este explicabilă prin faptul că
ocupaţia principală a sătenilor de aici nu a fost niciodată
agricultura.

S-ar putea ca prin aceasta semnificaţie necunoscută
până acum, ce se referă la momentul cel mai potrivit pentru
semănatul seminţei, sâmbra să se apropie de cuvântul
sâmbure, de fapt tot o sămânţă, însâmburire, însâmbrire.
S-ar putea ca acest sens să nu fie prea departe nici de cel al
sâmbrei din Oaş, cunoscut ca moment – timp optim – al
organizării stânelor, a trecerii oilor la păşunat cu toate
implicaţiile respective, şi chiar al asocierilor în vederea
efectuării muncilor agricole şi în special a semănatului.

Îndrăznim astfel să credem că prin această nouă
semnificaţie, necunoscută până în prezent etimonul sâmbră
se apropie de sâmbure, recunoscut a fi autohton, şi, în
consecinţă de fondul de cuvinte geto-dacice.

Cuvântul sâmbră nu a fost adus aici de ciobani
transhumanţi. În cazul în care ar fi fost adus, el ar fi păstrat
tot sensul de tovărăşie de asociere a crescătorilor de oi în
scopul alcătuirii unei stâni pentru păşunat şi în nici un caz
pe cel de timp optim a însămânţării cerealelor.

Dacă etimonul sâmbră va fi integrat până la urmă în
fondul de cuvinte geto-dacice rămâne pe seama unor
cercetări viitoare şi, bineînţeles, a lingviştilor. Deosebit de
importantă este însă lărgirea sferei sale semantice, fapt care
îl localizează mult mai temeinic în spaţiul românesc.

Cercetate cu atenţie, satele din sud-estul Moldovei au
dezvăluit multă cultură arhaică.

În ornamentică, în scenariile şi recuzita unor obiceiuri,
transpar asemănări evidente cu elemente din cultura
strămoşilor noştri şi chiar cu elemente din culturi mai vechi,
semnalate pe aceste meleaguri.

(Legenda Imagini, din colecţia autorului: 1. Levicer în
praguri alese cu motive geomerice antropomorfe, zoomorfe
şi vegetale, putând fi identificat şi brăduţul geto-dacic,
sfârşitul secolului al XIX-lea, Corod (urzeală lână, bătaia
lână; culori naturale şi sintetice – anul 1899); 2. Corod, sf.sec.
al XIX-lea.)

Nota: 1I.I. Russu, Etnografia românilor,  Editura ştiinţifică
şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 383, apud, Al Rosetti, Istoria
limbii române, vol. II, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 105.
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(Altfel de) Istorii ...

În primele decenii ale secolului al XIX-lea,
tradiţia culinară a românilor a suferit modificări

esenţiale, modificări influenţate de mutaţiile economice şi
politice survenite în cele două Principate. Dacă, iniţial - prin
intermediul filierei politice - bucătăria românească avea să
cunoască influenţa fanariotă, ulterior - odată cu pătrunderea
primelor idei de sorginte franceză - mediul boieresc avea să
adopte influenţa franceză.

Cu toate acestea, bucătăria românească de secol XIX
surprindea două aspecte antagonice, şi anume: abundenţa
şi risipa alimentară din mediul boieresc, aflată în opoziţie cu
sărăcia şi carenţele alimentare din mediul ţărănesc. Explicaţia
e simplă: în comparaţie cu mediul occidental unde burghezia
a început să se dezvolte de timpuriu, cele două principate
nu au putut oferi un prim-cadru necesar dezvoltării acestei
categorii decât odată cu perioada regulamentară, atunci când
întâlnim primele încercări de încurajare a activităţilor
comerciale prin înfiinţarea breslelor şi a asociaţilor
de negustori.

Mai mult decât atât, societatea românească de secol
XIX, putea fi împărţită, în mod plastic, între societatea celor
bogaţi şi societatea celor săraci, lucru care se reflecta şi în
obiceiurile culinare ale românilor. Rezumând aceste obiceiuri
culinare, majoritatea călătorilor străini remarcau faptul că
mesele românilor erau destul de frugale şi simple, iar carnea
era un element de lux, spre deosebire de obiceiurile
occidentale unde carnea nu lipsea din alimentaţia zilnică iar
felurile de mâncare erau destul de diversificate. Friedrich
Uhl considera că principalele caracteristici ale bucătăriei
româneşti erau simplitatea şi originalitatea, „aici putând să
cunoaşti cumpătarea şi simţul bunului gust, în ciuda
simplităţii felurilor de mâncare şi originalităţii, exprimate în
toate ale obiceiurilor tuturor românilor”1.

Simplitatea aceasta putea fi pusă şi pe seama zilelor de
post, destul de numeroase şi restrictive în privinţa
alimentaţiei, iar originalitatea ţinea de modul rustic de
pregătire şi servire al mesei, originalitate care contravinea
uzanţelor culinare ale occidentalilor. Diferenţe existau şi între
alimentaţia celor săraci (ţăranii) şi a celor bogaţi (boierii),
diferenţe care de cele mai multe ori nu erau surprinse de
călătorii străini, aflaţi în trecere, sau găzduiţi numai într-un
mediu, sau altul. Dacă la mesele boiereşti se serveau cele
mai sofisticate bucate, la mesele ţărăneşti nu se servea decât
un singur fel de mâncare, compus din mămăligă, iar în zilele
bune acompaniată de lapte sau smântână. Iată ce spune
Jean Henri Abdolonyme Ubicini, simpatizant al poporului
român şi susţinător al cauzei din anul 1848, despre mesele
ţărăneşti: „...hrana ţăranului român este foarte simplă, ca să
nu spun mizerabilă. O fiertură groasă făcută din porumb
numită mămăligă, care ţine loc de pâine formează baza hranei.
În zilele mai bune, aceasta era însoţită de puţin lapte, unt,
sau smântână”2. Bun cunoscător al realităţilor din Principate,
Ubicini descria şi modul de preparare al mămăligii: „...este

Alimentaţie şi tradiţii culinare în secolul al XIX-lea în viziunea
călătorilor străini

suficient să se fiarbă apă într-o căldare şi să se toarne,
adăugându-se puţină sare, cantitatea necesară de mălai,
care se învârteşte, lăsând-o să se îngroaşe până se formează
o cocă. Când este fiartă, ea este răsturnată pe masă şi fiecare
îşi taie o bucată cu o sfoară”3. Ţăranul român prefera să
mânânce o singură dată pe zi, deoarece surplusul obţinut
era vândut pe piaţă, sau la târguri, pe preţuri de nimic, dar
care-i permiteau acestuia şi întregii familii să subziste de pe
o zi pe alta. În comparaţie cu alimentaţia ţăranilor, alimentaţia
boierilor era mult mai consistentă şi compusă din mai multe
feluri de mâncare. Francezul Felix Pigeory descrie
principalele feluri de mâncare servite la masa de seară:
„Ciorba este un fel preliminar de mâncare încă necunoscut
în Ţara Românească. Gustările sunt aproape la fel ca la noi:
unt, castraveţi de vară şi, peste toate, caviarul local. Urmează
primul şi unicul fel: friptură de pui”4.
 Pigeory considera acest festin insuficient, în ciuda
abundenţei felurilor. Explicaţia e simplă: venit din ţara artei
culinare, unde unii oameni trăiau doar pentru a mânca,
francezul nu înţelege această zgârcenie în alimentaţie a
românilor şi nici modul de servire al mesei, deoarece
confundă principalul fel de mânare, ciorba, cu un aperitiv
servit la începutul mesei. Cu toate acestea, părerile sale par
a fi îndulcite de desert, servit la sfârşitul mesei şi care era
compus din: „pepeni verzi şi pepeni galbeni peste care se
presăra zahăr, urmat de cafea şi prăjituri”. Introducerea
desertului în alimentaţie este strâns legată de descoperirile
geografice, eveniment în urma căruia au fost introduse pe
continentul european cafeaua, ceaiul, dar şi plantele exotice.
Încet-încet, Europa şi noile teritorii cucerite au descoperit,
reciproc, noi resurse culinare care au fost aclimatizate de
ambele părţi.

Şi Principatele au avut de câştigat de pe urma acestor
descoperiri, dar mult mai târziu, deoarece cultivarea plantelor
exotice, în această perioadă, reprezenta mai degrabă o
pasiune a marilor boieri care cultivau aceste plante în serele
personale, cu mari cheltuieli şi, nu de puţine ori,  doar pentru
a-şi arăta prestigiul şi rangul  în faţa celor  care le
călcau pragul.

Jean Alexandre Vaillant, unul din filoromânii care a avut
ocazia să stea o bună perioadă de timp în Principate,
menţionează două asemenea cazuri de cultivatori de plante
exotice: „Astfel  A. Bellio cultivă cu mari cheltuieli câteva
sute de citrice,  care pot costa până la 3000-4000 de piaştri,
iar domnul Mihai Cornescu are în serele sale 400 de tulpini
de ananas”5.

Un alt element adus din America a fost tutunul, plantă
care s-a răspândit cu repeziciune în întreaga lume şi care a
devenit, pentru boierii din Principate, un produs importat,
în mod exclusiv, din Imperiul Otoman. Cu toate acestea,
Vaillant laudă  calităţile tutunului românesc,
considerându-l: mai bun decât cel din Ungaria şi Polonia şi
mult mai ieftin decât tutunul franţuzesc de cea mai
proastă calitate6.

Ana Maria Cheşcu
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(urmarea la pagina 37)

Şi modul de servire al mesei era influenţat de
statutul social şi de starea materială. Dacă,  cel mai
adesea, masa ţăranului român, era una improvizată,
între obositoarele munci ale câmpului,  mesele
boiereşti erau aşezate cu migală şi influenţate - iniţial
- de moda turcească  şi,   ulterior  - de cea
franţuzească. Uneori, în verile călduroase, boierimea
obişnuia să servească masa în natură, un asemenea
episod fiind descris şi de către Aurélie de Soubiran
Ghica: „Cina a fost servită în aer liber sub o galerie
ridicată datorită împrejurărilor ornată cu frunziş şi
acoperită în acelaşi chip”7. Şi peisajul pare să-i
răpească admiraţia călătoarei, care realizează o
descriere foarte lirică a atmosferei din jur: „Mesenii
şezaţi pe un singur rând nu aveau în faţă decât
colina împădurită. Tăcerea ce cobora, odată cu
noaptea, pe coroana arborilor şi licuricii ce se
aprindeau în plantele înalte miresmele îmbătătoare
ale serilor de vară şi toată această linişte ce // se

răspândea, precum un voal deasupra naturii, dădea la
sfârşitul mesei ceva plin de dulceaţă şi tandreţe care izola în
mijlocul mulţimii”8.

Nu este singura, însă. O altă reprezentantă a sexului
frumos, vicontesa de Poúloe de Saint-Mars, martoră la o
cină improvizată afirmă: „Niciodată, vă garantez, cele mai
bune păsări umplute, pateurile de ficat cele mai savuroase,
nu-mi făcuseră o plăcere comparabilă celei pe care o
încercam degustând această tocană de pui”9. Plăcerea era
dată, atât de elementul de noutate, cât şi de primitivismul
modului de servire a bucatelor, diferit de cel din restul
Europei. Un alt element de noutate a fost dat de folosirea
tacâmurilor, iniţial, în Europa, ulterior, în Principate. În
perioada discutată, tacâmurile erau folosite de către cei mai
înstăriţi, în timp ce ţăranii obişnuiau să mânâce tradiţionala
mămăligă frământând-o între degete şi mâncând-o împreună
cu ridichi sau ceapă crudă. Uneori exista o singură lingură
la mai multe persoane. Friedrich Uhl descrie un asemenea
episod: „Întregul grup care şedea în jurul unui cazan poseda
probabil o singură lingură. După ce mâncarea fusese turnată
într-o oală,  iar aceasta aşezată în mijloc, oala mergea din
mână în mână. Fiecare lua o lingură cu terci din vas”10.

Alimentaţia ţinea şi de zona pe care o vizitau călătorii,
fiecare zonă având bucate specifice. John Paget (1808-1892),
unul dintre acei călători care se stabilesc în spaţiul românesc,
iar prin căsătoria cu o baroneasă ungară, devine cetăţean
ungar, descrie modul de preparare al mâncării tradiţionale
ungureşti, gulaşul, „care consta din bucăţi de carne de vită,
tăiate de mărimea unor îmbucături serioase şi aruncate
într-un vas mare cu o cantitate considerabilă de untură,
ceapă şi de alte mirodenii, în întregime devenită roşie, cu
paprica, sau piperul roşu unguresc”11.

Alimentaţia era condiţionată şi de anotimp. Dacă în
timpul verii fructele şi legumle erau la mare căutare, iarna se
foloseau cu succes murăturile. Vaillant remarca varza, care
transformată în varză acră, era foarte preţuită în posturile
de Crăciun şi de Paşte12.

În această perioadă, una din cele mai acute probleme
ale societăţii a fost alcolismul, cauzat de sărăcie şi condiţiile
mizere de trai, mai ales la sate, unde iarna ţăranii nu puteau

lucra pământul şi în lipsă de altceva deveneau mari
consumatori de rachiu şi vin. Ubicini  realizează o paralelă
între cei de la oraşe şi cei de la sate afirmând: „ţăranul român
consumă multe băuturi şi tari mai ales din prune denumite
rachiu a căror folosinţă e răspândită în întreaga Turcie
europeană. Poporul de jos din oraşe înlocuieşte de obicei
apa cu un fel de bere din mei numită bragă pe care au
introdus-o albanezii şi o vând prin ţară”13. Cu toate acestea,
obiceiul de a bea era practicat, cu succes, şi în oraşe, unde
cârciumile erau adevărate locuri de recreere. Vinul era licoarea
preferată, iar calitatea acestuia, un indicator al statutului
social. Dacă, pentru boieri, vinul era licoarea savurată la
sfârşitul mesei, pentru ţărani, vinul, de calitate inferioară,
reprezenta un refugiu împotriva sărăciei şi mizeriei.

În primele decenii ale secolului XIX, agricultura şi
creşterea animalelor rămân în continuare ocupaţiile de bază
ale românilor. Aceste ocupaţii erau condiţionate de climă şi
aşezare geografică. Dacă cei de la câmpie se ocupau
îndeosebi cu agricultura, muntenii erau mari crescători de
animale. Principalele specii de animale crescute erau
bovinele, ovinele şi porcinele. Vaillant realizează una dintre
cele mai amuzante şi pitoreşti descrieri ale ale principalelor
rase de animale. Diferenţe se pare că existau şi între animale,
nu numai între oameni, iar călătorul le transpune într-un
registru comic: dacă boul din Moldova era frumos, cel din
Ţara Românească era mic, în general, slab şi cenuşiu, iar
consoarta sa părea să aibă aceleaşi atribute şi culoare ca şi
acesta, fiind şi slabă şi tristă14.

În afară de comicul descrierilor, autorul oferă şi unele
informaţii demne de luat în seamă, privind destinaţia
exporturilor; dacă ovinele erau exportate în Turcia, porcinele
aveau o mare căutare în Ardeal. Ovinele erau împărţite în
funcţie de calitatea lânii în trei categorii, şi anume: ţigaia cu
lâna fină; stogu, lâna obişnuită, sau de Turcia; ţurcana,
lâna groasă. Pe lângă aceste rase, autorul menţionează şi
prezenţa cabalinelor, de rasă inferioară celor din Europa,
care erau folosite la tracţiune, sau în armată pentru efectivele
cavalereşti. Vaillant remarcă: „Calul este mic, păros precum
ursul şi abrutizat ca boul...,dar rasa a început să fie
îmbunătăţită şi există în Ţara Românească trei herghelii de
cai de prăsilă, care, peste puţin timp, pot asigura nesesarul
cavaleriei”15.

Situate la frontiera Dunării, Principatele aveau
importante resurse piscicole, cele mai importante specii fiind
ţiparul, bibanul, ştiuca, somonul, crapul şi sturionul imens.
O altă ocupaţie a locuitorilor din Principate era apicultura,
iar Vaillant menţionează şi o altă specie, diferită de albinele
obişnuite, „care depunea o mică ceară verzuie, numită
ozokerite, inflamabilă şi cu puternic miros de bitum [...] Ea
rezistă la apă şi la acizi, dificilă la alcool, se dizolvă prin eter
şi terebentină, producând o soluţie galbenă”. Din acestă
soluţie se făceau lumânările16.

Rezumând cele de mai sus, putem concluziona
următoarele: venind din toate colţurile Europei, călătorii
străini surprind simplitatea şi originalitatea bucatelor
româneşti, dar nu şi diferenţele care există între alimentaţia
ţăranilor şi cea a boierilor sau diferenţele dintre alimentaţia
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C R O N I C Ă  D E  C E N A C L U
Luni 25.06.2012, pe o căldură

constantă, a avut loc o nouă lectură la
Cenaclul literar Oblio din cadrul Centrului
Cultural Dunărea de Jos. Florin Buzdugan,

recent premiat în cadrul Festivalului de Poezie Porni
Luceafărul...Botoşani 2012, a citit un grupaj de poezie
fără titlu. Grupajul este alcătuit din 10 secvenţe
constituind,în fapt,un poem al propriei existenţe,
sublimată şi expusă, cu o indecenţă calculată, atenţiei
cititorului: „soarele care se izbeşte de tâmplele mele,
porumbeii care-şi pigulesc aripile întoarse înăuntru,/
rănile ce îmi macină oasele.../ cerul crapă în vârful
unghiei mele, porumbeii şi marginea geamului, aripile
şi rănile mele, şi/ femeia/ de la colţ de stradă ce mi se
dă pentru un fişic de monede//... în părul tău o silenă
dansează convulsiv, fiara de hârtie şi fluturele atropos
ce stau cuminţi...// sunt omul cu o mie şi una de feţe.../
dar niciodată nu ajung să-mi dau jos a o mia una
mască.../ măştile sunt ca un pavaj pe care trebuie să
ştii să calci...// dumnezeu poartă doliu.stă într-un
parc,pe o bancă.../ mă obosesc până când ajung să
văd doliul din carnea lui dumnezeu.” Deşi asistenţa
nu a excelat la capitolul cantitate, discuţiile au
declanşat varii şi pertinente opinii, pe care cronicarul
le consideră demne de luat în seamă de către tânărul
autor. Poeziile citite constituie un pas înainte în privinţa
scriiturii; o scriere interiorizată, fermă, dar cu puţine

elemente ce ţin de concret (A.Velea). În aceste poeme
reuşite, autorul nu este un plângăcios, nu se
lamentează; sunt prezente insuliţe de proză; ar fi cazul
ca autorul să încerce şi proză (a.g.secară). Claudia
Samoilă  remarcă  teme-laitmotive (bătrânul,
dumnezeu, femeie, copil) reluate din textele citite
anterior în cenaclu; poetul se joacă cu cuvintele,
reuşeşte multe secvenţe ţesute din nişte sentimente.
Alţi comentatori sesizează un sentiment vag de poezie
(!) şi note de irealitate (Ioana Tudorie); un joc de
cuvinte nereuşit (!), cu finaluri de texte obosite; o
voinţă de a şoca, dar şi fragmente reuşite: mi se dă
toată,cu toată ruşinea ei pentru o bucăţică de
pâine şi una de spasm. (Leonard Matei). Cronicarul
vede mai multe calităţi însuşite de mai tânărul poet
(„valoarea nu aşteaptă numărul anilor...”) şi anume:
acurateţea textelor (o logică  interioară  bine
asimilată); abilitatea în folosirea termenilor şi
noţiunilor (ce derivă dintr-o aprofundată lecturare a
operelor literare); luciditate (domnind peste cele
două). Încheiem cu o zicere profetică a poetului:
„bătrânul a zis/ e prea târziu să/ ne mai facem bagajele/
trenul deja a plecat/ printre frunze de nuc/ păsări
colindă ochii tăi înfăşuraţi în/ pânză de păianjen”.

Valeriu Valegvi

Florin Buzdugan

şi poate n-ai să mă crezi, dar am versurile astea în cap de atâta timp. au jucat în capul meu ca
într-o păpuşă plină cu tărâţe. mergeam. pur şi simplu îmi întindeam picioarele de-aici şi până
dincolo,
şi cuvintele astea apăreau aşa, deodată, şi ţopăiau:

şi poate n-ai să mă crezi, şi poate n-ai să mă crezi,
şi poate n-ai să te crezi…

atunci începea o luptă titanică între mine şi ele, între mine şi tine, între mine şi mine,
între mine şi Dumnezeu, care poate nu mă crede când îi spun că-l iubesc ca pe un tată, dar nu ca
pe un Dumnezeu.

de aia nu mă-ntorc acasă, nu vreau să-l trezesc. cine ştie prin ce bancă prin ce parc doarme.

(fragment din manuscrisul premiat la „Porni Luceafărul...”, ediţia 2012.)
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TRISMEGISTRĂRI  DIN
MILENIUL  TREI

După „Epicriza” , volum de versuri apărut anul
precedent, Octavian Mihalcea revine cu un alt set
de „foi de observaţie”, grupate sub titlul „Poezii”
( Fundaţia Culturală Antares, 2012), parcă mult mai
eliptice, mai puţin „caligrafice“, mai abstrase
decodărilor obişnuite, lecturii leneşe/lejere.

Textele stau sub protecţia vigilentă a unei
procesări tainice şi temeinice, nocturne, în
vecinătatea athanorului,  unde are speran ţa
nestrămutată a fi obţinut, ca şi confratele său,
Magistrul „din mahalaua celestă Ţicău“  - Am aurum
non vulgi, leones – poezia; către acolo par să
conducă notaţii abreviate precum: Încă arde steaua
princiarî/ când urmărim drumul fierului/ încercare

a nisipurilor arse („Transe de noapte”); e o lucrare din
nopţile lui Hermes, al cărei „jurnal“ noctambulic îl ţine: ai
păşit/ ai fost trimis/ pe uşa deformată din faţa
triunghiului// aproape tremurând  („Deschis“). fiindcă
expunerea în profan incumbă primejdia căderii din
„aera nova“:

„faima cotidiană  asaltează aerul// ţintă peste noi
păcate“(„De trei ori în inimă“). Sunt, îndeobşte, flash-uri
stranii şi insolite comunicând inchietudini: poveste
văratică/ într-o oglindă de sânge („În oglindă“), un minut
celebru incendiat („Limpede”), uşi bântuite în miezul
fotografiei („Numărătoare ruptă“), divulgate cumva
împotriva voinţei celui care le-a surprins, depozitarul,
custodele unor reţete aflate sub incidenţa magiei, care ştie
că opera la negru calcă/ pe semne crăpale („Opera la
negru“), clădită pe mereu cenuşa vorbelor frumoase
(„Parolă“). Repudierea vechilor „arte poetice“ derivă
polemic din conştiinţa unei solitudini orgolios asumate,
communicată pithiatic, ca un semn de benevolenţă
cenzurată: deschidere simplă - ruinele zilei se împart/ istorii
trecute pentru ştiuta sinceritate a poeziei// sânge învelit
cu prilejul întrecerii/ tărâmului limpede postum
(„Sinceritatea în poezie“). Umbra Creatorului, ce se revarsă
asupra operei lumeşti a lucrătorului Său, este aceea punitivă
emanată de paginile Vechiului Testament, chiar atunci când
s-ar vorbi de (o fanată) iubire: acelaşi cântec de seară/
poartă forţa dansurilor pierdute// unul pe altul ne
alungăm/ din preajma destinului// iertarea nu e bună
pentru ce va fi // acest poem s-a născut să uite binele
(„Dans”); sau: cercetează groapa fără fund// ar putea fi o
cununie tăiată/ de îngeri captivi („Suma ochilor doriţi“).

Arta îşi are stigmatele şi obedienţele/ascultările (în
sens monahal) sale, iar cel bântuit de acest har şi pedeapsă
le ştie dar se resemnază/izolează spre a nu fi supus unui şi
mai grav afront, compasiunea: cu dantelă neagră pe umerii
goi/ fiecare muză poartă alături/ blestemele cele mai lungi
(„Dantelă neagră“); în consecuţie, curajul nu e decât un
regret/ rupt din sufletul echilibrului („Curaj”). Cavalerul
acestei istorii repetitive la orice întrupare, ca un palimpsest

(am găsit pe viaţă unul dintre nuduri/ nu ştiu dacă cel
mai bun posibil/ (…) vitraliile vor privi înapoia trupului
gol/ ce se pierde sub tuşele groase - „Sub tuşele groase“)
este hărăzit a hălădui prin locuri maştere, asemenea
legendarului Sfânt Gheorghe, într-un opeisaj de roci aride,
parcă irlandez, „la răscruce de vânturi“: pe drum sunt bestii
şi basme/ mâine vor curge râuri triste/ prin venele
pietrelor// legile se scund fără limite/ şi urmează inimi
alungate/ în cinstea vântului („Bestii şi basme“).

Se sugerează un anonimat al acestui tip de martiraj
literar, al combustiilor fără încetare şi saţiu: aşa cum trece
istoria/ / fumul nu aduce liniştea/ varului stins eliberat/
în piatră („Muza de piatră“); nostalgia faptei, alta decât
aceea a vânării de vânt, îşi flutură, când şi când banierele:
citeşte-mi linia sângelui/ ar trebui să fiu aici/ când nu
sunt/ decât un cuţit pierdut („Fără a fi“), chiar când toate
par a fi fost deja hotărâte, legalizate, parafate ( timbru pe
timbru lipit - „Din dreapta”).

Arar nostalgia unei partenza, nici aceasta promiţătoare
de zodii mai faste (marea mult aşteptată/ fără ţărmuri/ a
venit tâtziu// singurătatea retezând capete - „Salvamar”),
spre zone australe cu lună incertă sau viitor întrebător,
sau boreale (din centrul iernii tremură paşi sinceri pe
gheaţă - „Vulpi pe gheaţă“), mântuitoare prin hipotermie şi
nădăjduitoare graţie unor tehnici criogenetice: în adorarea
limpezimii/ printre cumplitele geruri fine/ care uneori pot
să învie/ cele mai frumoase naufragii („Cele mai
frumoase naufragii”).

În pofida avariţiei cu care se confesează, uneori emite
„semnale“, cu o topică specială şi vagi rezonanţe din
telegrame caragialiene, anunţând remanenţa absurdului în
mundan ca pe un ingredient aferent, greu imprescriptibil:
Urmuz în lume încă („Nuanţe păzite“).

În schivnicia voită a atelierului/laboratorului/
claustrului alchimic, suspect de auster faţă de fastuoasele
„hale“ ale oniricului Leonid Dimov (interesat mai puţin de
perfecţiunea „capului de operă“ decât de proteicele aventuri
ale compostului, unde mijloacele preţuiesc mai abitir ca
scopul, care,  ca urmare a halucinantului sentiment de
meraviglio, poate fi scăpat, fără mari pierderi, din vedere, el
nefiind decât un cap-compas, un azimut ce nu ambiţionează
a deveni o terra ferma), Octavian Mihalcea îşi ascetizează,
cred, în exces expresia, cu metodă, în ideea că, dacă, apud
Şerban Foarţă, poezia este pentru copii şi iniţiaţi, poate
renunţa la toate ludicităţile „compromiţătoare“ în favoarea
unei rigori acerbe, alpine, orgolioasă până la refuzul prezenţei
oricăror şerpaşi.

Poeţii, adică mulţi dintre aceştia (care, oricum, statistic,
sunt inflaţionişti), privind pe această ambrazură, rămân
prizonierii unui teatru vetust, consideraţi şi evaluîndu-se
drept dramatis personae, gesticulanţii vânzând aceeaşi
marfă (alungaţi din cetate dar , încă, nu şi din templu, din
raţiuni care ne scapă) nevoiaşilor incapabili de abstract;
faţă de ei, Octavian Mihalcea pare a lua o ambiguă , oricum
rezervată, atitudine; conciliantă, totuşi, cu neşansa lor de a
obţine „produsul finit“ şi infinisabil: paşi albi pe fostul
drum al teatrului/ ca versul neterminat de poeţii himerici
(„Drumul teatrului“). Final cu inefabilă cortină. De unde,
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admiţând că ar primi, după expresia blândului,
ocupat până peste cap cu insignifiantele, Petre
Stoica, fermier de „iepuri şi anotimpuri“,„un
potop de simpatii“, autorul ar părăsi clădirea pe
scara de serviciu. Volumul atinge un metastadiu,
interesant din punct de vedere experimentului,
dar poate prea radicalizat încât să permită o

continuare în aceeaşi octavă. De imaginat, să zicem, o scriere
cuneiformă unde, împotriva inutilei calofilii, caielelor li s-a
tăiat „floarea“. Când  îşi îngăduie relaxări, în funcţie de  timp
şi expresii solitare („Crochiu“), edictele lui Octavian
Mihalcea au nu numai solemnitate ci şi vibraţie: către toate
porţile sacre ce au curs în beznă/ către toate corăbiile
scufundate în zorii nunţilor de fier/ către toate focurile
trudind pe maluri mişcătoare// acest oracol al oglinzilor
înveninate cu aur/ această dezvelire îngropată în ploaie/
/ pe malul ud se fabrică vise („Visele se fabrică“). Amintitoare
ale unei notaţii a lui Matei Călinescu, din  „Viaţa şi opiniile
lui Zaharias Lichter“: Cuvântul se bea în tăcere/ în ploaie/
în Dumnezeu. Prin  „venele plutitoare“ ale autorului circulă
informaţia că undeva se învaţă prăbuşirea la fix; este ceea
ce, aici, îl face recognoscibil: o exactitate ambiguă,
saturniană.

      Emil Niculescu

RECENZIE

“Bună seara,
domnule

Mallarmé!”
Volumul de versuri “Bună

seara, domnule Mallarmé!”, Editura Axis Libris, Galaţi,
2010, 156 de pagini, semnat de scriitorul Ioan Toderiţă,
cu un titlu, ca o metaforă elegantă şi provocatoare, se
remarcă stilistic printr-o lirică, novatoare şi îndrăzneaţă,
cu totul originală. Este cartea unui poet contemporan,
care promovează o poezie de impact pentru un elitism
cultural obişnuit cu şocul de adeziune şi-şi asumă un
potenţial risc de neaderenţă, deşi ia în calcul şi ignoranţa
afişată snob şi ifosele fără acoperire. Până la urmă,
dincolo de insolitul titlu cu aura unei personalităţi literare
simboliste, de notorietate europeană, de pe malurile
Senei, gestul elegant şi altruist al poetului român are
dimensiunea şi valoarea unui omagiu adus marelui poet
francez Stephane Mallarmé, zis Etienne (1842-1898); o
reverenţă decentă şi respectuoasă adusă civilizaţiei
fr anceze,  l i ter a tur i i  fr anceze,  Par isului ,  ca
metropolă culturală.

Poetul Ioan Toderiţă rescrie în felul acesta istoria
liricii universale prin preluarea elementelor de potenţial
artistic într-o epocă de contestare a valorilor consacrate,
nu neapărat ale altor culturi şi civilizaţii,  ci cu ţintă spre
ceea ce se întâmplă în literatura română cu Mihai
Eminescu, Ion Creangă, Zaharia Stancu sau Marin Preda.
Poate, din aceste motive, poezia din volumul “Bună seara,
domnule Mallarmé!” pare uşor atipică în peisajul actual
şi nu pentru că ar fi... nouă neapărat, ci pentru combaterea
subtilă a atacului la clasicii europeni sau români, din
perspectiva preluării moştenirii pozitive cu mesaj valoric
a acesteia, iar demersul poetului Ioan Toderiţă de
valorificare a modernismului european, francez în speţă,
este făcut  în  progresie ari tmet ică,  pe măsura
preocupărilor sale profesionale, de ilustru profesor de
matematici. Este foarte posibil ca poetul român să se fi
lăsat atras de ars poetica simbolică, sugestivă a marelui
poet francez; sigur i s-a părut interesantă tehnica literară
prin care limbajul comun, demonetizat, a fost înlocuit de
unul propriu, fără tentaţia hibridă şi nonliterară de a
inventa cuvinte noi, procedeu prozodic practicat de
Mallarmé. Nu se poate să nu fi avut reacţii poeticeşti
poetul de la mal de Dunăre pentru tehnica literară cu
efecte stilistice a unei sintaxe dislocate, a pluralităţii
semantice generată de ambiguitatea metaforică, ca şi de
dispoziţia savantă, de efect vizual şi auditiv, a caracterelor
tipografice convertite în artistic, de către teoreticianul
din Paris Etienne Mallarmé.

Din aceste cauze sau şi din altele – motiv pentru
care îmi asum o eroare posibilă - există în poezia lui Ioan
Toderiţă o direcţionare a sensului cuvântului, metaforic
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în exces, spre un miraj al creaţiei artistice între
sugestie răsturnată şi ambiguitate provocatoare
de ermetism, un fel de à rebours, ca o reverberaţie
seman t ică  în răspăr,  sau cu consecin ţe
imprevizibile de percepere, ca şi celebrul “Un
Coup de dés jamais n’abolira le hasard” al
mentorului său spiritual Stephane Mallarmé, ca,
de pildă, în poemul “Ea”, pag. 58: “O s-a-na, înalt
pe de, / necuprinsă-n deget frunte, / sfârşesc
inima-n mărunte, / nepriviri de orb ce vede”. În
realitate, este vorba despre o lirică simbolist
novatoare, a sa în exclusivitate, pe o partitură
nonconformistă, când doar mimează un partizanat
de paradă la clasicii reformatori şi tânjeşte nativ
după Alecsandri, Coşbuc sau Eminescu şi parcă
dorind să se alinieze la generaţia lui Stănescu,
Sorescu,  Doinaş : “Mi-i  sufletul că r are-n
străfundul aşteptării: / de sine prins, ca-n funii,
pinochio, o păpuşă, / a învăţat să plângă, la

naştere, în uşă, / întâiul plâns, ce-n oameni e semnul
cugetării” (“Întâiul plâns”, pag. 38).

Pare chiar că “s-ar juca... de-a modelele”, dar
termină prin a şi le asuma, după reguli proprii şi după o
tehnică literară, care-l plasează pe Ioan Toderiţă printre
pionierii lirici actuali, autorul unei poezii moderne pe o
scară a valorilor proprii, asumându-şi riscul derapajului
controlat, pentru că scrie într-un fel de transă creatoare,
pe care n-o poate controla şi nici nu s-a gândit s-o facă;
n-are niciun fel de rezerve, nu se culpabilizează de... mal
praxis poetic şi produce idei şi sentimente pe propria
răspundere: “ Ne ridică «la putere», ca osmoza /
clorofilei, mitul vorbei triumfal, / stând în ochi sacerdotal
/ ... / Se sfârşeşte în noi gnoza!” (“Athanor”, pag. 57).

O poezie aparent  agresivă ,  cu un poten ţial
nonviolent, ca un val uriaş, care se potoleşte la ţărm, cu
consecinţele unui tsunami obosit, sleit de puteri, şi
emoţia artistului în stare pură: “Ce, cu abvers, incest, ne
adumbreşte grinda / un suflet mare din târzii muşcate, /
se rupe-n trei icoana, cu amplă trinitate / al crucii semn,
pe umeri, să-şi tânguie colinda” (“Semnul crucii”, pag.
61). Adică, un lirism cristalizat, plesnind de tensiuni
interioare, şi un poet vulnerabil, expus deliberat unui
potenţial  nonaccept liric dintr-o obstinantă încredere în
demersul său artistic şi o face cu graţia creatorului, care-
şi sacrifică idealul estetic, pentru ca să nu intre în conflict
cu potenţialii cititori convertiţi la o altă “religie” a artei.

Sub aspectul structurii şi a construcţiei prozodice,
“Bună seara, domnule Mallarmé!” este un volum de lirică
în manieră clasică, cu rima cea mai elaborată, îmbrăţişată
(1-4; 2-3), dar înnobilată de o tehnică a versificaţiei cu
modulaţii abrupte rezultate din contorsiuni de topică a
frazei, a propoziţiei, cu intenţia de a extrage semnificaţii
noi, altele decât cele de dicţionar şi, uneori, din nevoia
de rimă, ca în poemul “Un semn că moartea...” (pag. 9):
“Vor mai, de timp pecetluit, sui, încovrigate, / simţiri, solii,
să bată-n porţi cu pumnii: şi-n paşi înşiruiţi, pe marginile
lumii, / atunci, în viers cântat, încet, pe săturate”, pe o
temă gravă, existenţialism şi atitudinea omului în
faţa morţii.

De altfel, toate poemele din acest volum sunt
realizate pe câteva motive lirice esenţiale, larg răspândite
şi personalizate doar de talentul poetului, de epoca şi
geografia sa culturală, iar specificul, nota personală sunt
date de apetenţa pentru un lexic comun, oarecare, căruia
poetul Ioan Toderiţă îi transferă o semantică simbolică,
aluzivă, sugestivă şi în tonalităţi de contrapunct baroc,
ca într-o Partita de Bach; cuvinte aparent demonetizate,
cu o semantică  în derivă , pe care însă  poetul le
circumscrie unei interacţiuni cu celelalte, la fel de
comune, dar tocmai de aceea cu valenţe artistice, poetice,
noi, pe care le sesizăm şi în estetica lui Mallarmé, acel
transposition, ca o transpunere spre sensuri noi,
aluzive, muzicale, cu certitudine şi în planul prozodiei
ori al tempoului silabelor, vocalelor şi consoanelor, cu
sonorităţile specifice limbii franceze: “La femme, l’enfant,
la soupe / En chemin pour le carrier / Le complimentent
qu’il coupe / Dans l’us de se marier”, din “Mallarmé,
poemes-poeme”, ediţie bilingvă, în traducerea lui Ioan
Matei, Editura Atlas, Bucureşti, 1997, pag. 146.

Foarte importantă se detaşează inovaţia poetului
Ioan Toderiţă, într-o manieră originală, ca în poemul
“Cristianică”, pag. 10, pe tema crucificării divine, cu
treimea momentelor, cu versul al cincilea, în paranteză:
trădarea lui Iisus (“îmbrăţişarea leagăn, sărutul cel
curând”); povara Golgotei (“acest suiş nevrednic în
spaima celor vii”); şi martiriul sacrificiului suprem
divin (“pe cruce m-am suit, ofrandă celor mulţi”).

Dar şi obsesivul, ca mod de viaţă, ca o constantă a
unei tematici în refulare lirică, deşi nu lipsesc nici ereziile
şi nici ispita gândului rebel între credinţă şi tăgadă: “De,
mă, cu vorbe de ocară, / alungi în vers, cu ritm a-metric
/ şi cuvântări ce au să moară, / de tine, Doamne, fug
eretic” (“De mă...”, pag. 14), consecvent aceleeaşi tehnici
a dislocării topicii frazei, cumulată în propoziţii şi cuvinte
izolate nuanţate poetic cu sensuri noi, cu epitete şi
comparaţii, în care ambiguitatea are rolul constructiv de
a îmbogăţi semantica primară. Adică, o lirică religioasă,
de partizanat mesianic, ca o predică după slujba de
duminică, anunţând Crăciunul şi prevestind Prohodul
şi Paştele: “Mângâi trup velin, angelic, / doar în vis, de
vis răpus: / când Irod şi când Iisus, / sfânt ucis pe cruce,
vrednic” (“Clepsidre feline”, pag. 22); ori o morală
creş t ină  răstălmăcită  după  o dogmatică  uşor
demonetizată în obiceiuri şi tradiţii cuminţi, după o
motivaţie mai mult atee, sau laică, decât pravoslavnică:
“Că vinu-i bun, prescris, metodic, / de-atunci, de-acum,
prin timp i-logic, / când vorba-i prinsă-n ritm să-ncap: /
galop diurn, teluric trap” (“Nunta Galileii”, pag. 108).

Dar şi motive biblice, reluate la o altă scară valorică,
din care rezultă o altă dogmă a păcatului originar, cu
inflexiuni uşor desuete, ca un menuet într-o sală de bal
la Curtea imperială de la Viena: “Şi-o să-n noi cadă
amnezic, / din aproape în aproape / fructul, fructul
sinestezic, / cu lung sâsâit de şarpe” (“Mărul”, pag. 29).
Motivul religios este până la urmă un pretext livresc în
lirica poetului Ioan Toderiţă, pentru că importantă rămâne
existenţa efemeră a fiinţei umane pe pământ, iar esenţială
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doar solidaritatea de cuplu matrimonial, în
ciuda păcatului străbun al izgonirii din
Paradis: “Voi şti chiar prea devreme, ce
veşnică-i visarea, / când fruntea-nvolburată
mă-ndeamnă în cuvânt, / prin gând, fanar
aprins cât să-mi îndemn mirarea: / în doi să nu
mai fie tăcerea de mormânt” (“Ce veşnică-i

visarea”, pag. 113).
Ca şi în poemul “Ni se potriveşte...”, cu deturnarea

tulburătoare a dilematicei interogaţii existenţiale din toate
timpurile, din toate religiile, credinţele şi eresurile
civilizaţiei umane, există viaţa  de dincolo de moarte?!:
“De vom şti izbânda ce ni se cuvine, / nu ni se va spune,
cât vom osteni, / mersu-acestor umbre în-spre morţi şi
vi i,  /  dinspre nemur ir ea ce în  loc ne ţ ine”
(Op. cit., pag. 131).

După lirica religioasă, o bună reprezentare în planul
valoric al volumului “Bună seara, domnule Mallarmé!” o
are poezia de dragoste, deşi cartea poetului Ioan Toderiţă
nu are o structură editorială pe criterii tematice şi pe
capitole; o erotică de un lirism graţios şi uşor frivol,
temperat de o rezervă pudică de adolescent copleşit de
miracolul şi magia primului sărut: “Că-n vin e adevărul
reavăn / şi-n pâinea caldă-a-întâiului sărut... / Şi-n toate,
jertfă, nopţii prefăcut, / cu vis de nemurire fără seamăn”
(“Eu nu voi şti”, pag. 133).

Foarte interesan te şi convingă toare,  pentru
demersul liric şi prozodic al scriitorului Ioan Toderiţă în
această carte, sunt trei poeme de-o simetrie tematică
originală, pe structura poeziei de formă fixă, glossa, dar
o altfel de glossă, care conferă volumului “Bună seara,
domnule Mallarmé!” un plus de noutate, de altceva în
aria creaţiei lirice. Poemul “Doamnă” şi altele două cu
acelaşi titlu, “Scrisoare”, alcătuiesc o trilogie lirică,
dezvoltată  pe un joc erotic, ca un joc de puzzle,
asemănător unui motiv muzical, reluat pe aceeaşi linie
melodică, ca-n Simfonia Destinului, patetic şi maiestuos,
idilic şi graţios, romantic şi festiv, nuanţat cu intervale
lexicale de şaradă poetică . Pentru o demonstraţie
convingătoare, iată câte o strofă, prima, din fiecare dintre
cele trei poeme: “V-am spus, Doamnă, cred în suflet, /
ca-ntr-un vis ce mă deazleagă, / de fiinţa ce mi-i dragă, /
într-un somn cu mult răsunet” (“Doamnă”, pag. 48);
“Ţi-am spus, Doamnă, despre suflet, / cum că somnul ce
mă leagă / de fiinţa ta întreagă, / prins e-n vis aprins de
cuget” (“Scrisoare”, I, pag. 50); şi “Ţi-am scris, Doamnă,
cu răsunet, / un poem ce mă des-leagă, / de un verb, ce
nu mă -ncumet / să- l pronun ţ  cu gura-ntr eagă”
(“scrisoare”, II, pag. 51); cu elementele de simetrie, de
care aminteam, ca un lait-motiv, pe o temă de dragoste,
cu o prozodie de glossă, modificată poetic, cu nuanţări
lexicale în primele două versuri, în toate cele trei poeme.

Alteori, nostalgic, elegiac sau trist, şi eminescian,
şi bacovian, dar autentic şi convingător, Ioan Toderiţă
este poetul contemporan, care nu se sfieşte să se alăture
marilor poeţi, şi o face cu graţie şi condescendenţă
respectuoasă, ca un elogiu şi nu ca o sfidătoare poză:
“Ştiu, în ceas, e frig şi toamnă, / şi în inimi bate vântul, /

spulberând în gând cuvântul: / o mantie ce aclamă”
(“Toamnă”, pag. 55); sau alteori, în maniera simbolist-
minulesciană, cu o poezie erotică de atmosferă, cu un
lirism al labirintului plastic, pe un tempo preclasic de
“Fuga în do minor” şi “Clavecinul bine temperat”,
discursiv şi expresionist: “Îţi scriu scrisori e(chi)locvente,
/ peceţi povaţă-n testamente, / să-ţi las o parte din
tristeţe, / în elegii cu multe feţe, / cântate-încet la
clavecin, / cu ritm de fugă în suspin” (“Iubiri de rând”,
pag. 35).

Sigur, există în cartea scriitorului Ioan Toderiţă şi
alte teme lirice, dar unitatea stilistică stă în formula
prozodică de care aminteam la început, în care relevant
este efectul simbolic, dispoziţia controlată, savant
orchestrată a propoziţiei, a cuvântului în frază şi în corpul
prozodic, o tehnică sincopată la ambii poeţi, francez şi
român. Iată, în paralel, strofa întâi din poemul “Măsura”,
în care poetul păstrează doar catrenul, ritmul de 12-14
silabe şi rima îmbrăţişată, dar răstoarnă asimetric topica
frazei: “De ce, măsura, cea din mâini, întregul, / acestui
aprioric tărâm, îndreptăţeşte / căderea frunzei care, cu
trudă-n ceruri creşte / în ramul unde vântul ignoră-n spaţii
reguli?” (Op. cit., pag. 85). Şi, iată, cum ar arăta o frază,
cu aceeaşi idee poetică, dar care respectă toate regulile
gramaticale de topică standard: “Din ce cauză măsura
(subiectul propoziţiei subordonate cauzale), cu toate
elementele prioritare motivează  căderea  frunzei
(propoziţia principală, regentă), care cu trudă asigură
dezvoltarea ramului (propoziţia subordonată atributivă),
unde bate vântul  (propozi ţ ia  subordonată
circumstanţială de loc). Ba chiar există şi exerciţii de
virtuozitate prozodică pentru că accentul cade nu pe
topica propoziţiei sau a frazei, ci pe rima cu sonorităţi
fonetice, ca în poemul “Amiază târzie”: «Ce devreme-n
“si” şi “o”, / ramul leagănă un “be-mol” / cu trei bulbi
mai sus de stol / implant drept, “insitio”» (Op.cit., p. 88).

Aşadar, cele 142 de poeme şi 15 desene din cartea
“Bună seara, domnule Mallarmé!”, care încep cu
reconstituirea limbajului poetic şi se completează cu
elocvenţa imaginilor, alcătuiesc un volum original de
poezie modernă, pe care poetul Ioan Toderiţă şi-l
adjudecă cu graţie şi responsabilitate artistică.

Dumitru Anghel
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celor de la oraşe şi de la sate, lucrul acesta  putând
fi explicat prin faptul că foarte puţini călători au luat
contact cu reprezentanţii tuturor categoriilor sociale
din Principate. Noutatea în alimentaţia de secol XIX
este dată de introducerea mâncărurilor franţuzeşti
(aşa-numita hauté-cuisine), dar şi a dulciurilor, cu
vădită influenţă turcească. Dacă ne raportăm la
alimentaţia actuală, remarcăm absenţa pâinii, dar şi a
cărnii, şi consumarea pe scară largă a mămăligii,
considerată de mulţi călători mâncarea naţională a
românilor.

Note:

1 Călători străini despre Ţările Române, vol. IV (1841-
1846), Editura Academiei Române,  Bucureşti, 2007,
p. 589.
2Călători străini despre Ţările Române, vol. V (1847-
1851), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009,  p.
275.
3 Ibidem.
4 Călători străini...,  vol. V,  p. 573.
5 Călători străini..., vol. IV,  p. 371.
6 Ibidem, p. 372.
7Călători străini..., vol. V, p. 172.
8 Ibidem.
9 Călători străini..., vol. IV,  p. 446.
10 Ibidem, p. 589.
11Călători străini...,vol. V, p. 358.
12 Călători străini..., vol. IV,  p. 372.
13 Călători străini..., vol. V, p. 275.
14 Călători străini..., vol. IV, p. 373.
15 Ibidem, p. 374.
16 Ibidem.

(continuarea paginii 31)

Alimentaţie şi tradiţii...

Dumitru Titiuca -  o
autoritate eseistică

 O face în această ultimă carte? Nu ştiu dacă
am greşi prea mult răspunzând  afirmativ. Doar că,
dincolo de această îndoielnică formulare  optativ-
condiţională, ar trebui să privim întregul demers
printr-o dispunere hegeliană a fenomenologiei
conştiinţei, printr-o reminiscenţă decomplexată,
care să dea seama nu doar de faptele, întâmplările
şi evenimentele cu care e presărat drumul parcurs,
dar şi  de drumul în sine, adică să reconstituie  lumea
traversată, cum spunea Hegel,  cu drum cu tot. Cum
să vorbeşti despre curgerea pantareică a unui râu
ignorând apa care constituie râul? Malurile sunt
efemere, se surpă, se modifică, dar undele râului,

logodite cu veşnicia,  îşi găsesc alte maluri, alte determinaţii
care să-i asigure curgerea.

L-am cunoscut în urmă cu mulţi ani, (citeşte decenii),
când venise la Tecuci, la o lansare de carte, să-l prezinte pe
un cunoscut autor gălăţean. Parcase în curtea Casei de
Cultură şi sporovăiam în birou la mine de una de alta. După
un timp, la auzul unor claxoane insistente a coborât în grabă
să vadă despre ce este vorba. Blocase garajul cuiva şi
acesta, neurastenizat,  nu mai reuşea să-şi găsească vorbele
cele mai potrivite şi decente şi nici să-şi mascheze
nervozitatea. Sigur, lucrurile s-au rezolvat repede, şi-a mutat
maşina şi incidentul putea fi considerat încheiat. Am reţinut
însă replica profesorului gălăţean, care n-a putut rămâne
dator ofensatului automobilist. Probabil că sunteţi vreun
şef, altfel aţi găsi un limbaj mai decent. Nu ştia că omul
chiar era un şef important la nivel de municipiu şi observaţia
sa, rostită cu năduf şi cutezanţă, răzbuna într-un fel
timorările cu care obişnuia să ne trateze, din poziţia lui de
mare mahăr - propulsat pe considerente de dosar şi origine
muncitorească. Cum să nu mă bucur văzând că s-a găsit
totuşi cineva care să-şi reprime  orice inhibiţie şi să-i spună
verde în faţă vorbe mai puţin convenabile?

Revin însă la carte. Este volumul  Insomnii pentru
week-end o carte memorialistică? Nu este, deşi actul
rememorării este deseori activat în ansamblul acestor
depoziţii  publicistice. Pentru că la origine paginile lui
Dumitru Tiutiuca reprezintă reacţiile autorului, din calitatea
sa de cetăţean responsabil, la devălmăşiile acestei istorii
astrigente şi făţarnice. Autorul este unul dintre puţinii
scriitori care şi-a refuzat apatia turnului de fildeş  şi-a
coborât în piaţa publică, a luat atitudine şi a reacţionat la
bufoneria balcanismului nostru politic, infestat cu tot felul
de şmenari, de şarlatani, de tot felul de trepăduşi - dispuşi
să relativizeze tot ceea ce cade în mlaştina realităţii
noastre endemice.

Insomniile autorului sunt, cum spuneam, o parte din
atitudinile publicistice disipate de scriitor prin presa post-
decembristă din Galaţi şi Brăila, nu pentru a-şi lămuri cititorii
asupra absurdităţilor  din viaţa noastră cea de toate zilele,

pentru că absurdul nu poate fi adus într-un cadru logic de
înţelegere, ci mai mult pentru a provoca, pentru a trezi
conştiinţa publică românească, pentru a genera o reacţie, o
atitudine, o stare de spirit activă şi responsabilă. Azimutul
în care se plasează autorul pentru a conferi privirii o
cuprindere cât mai generoasă nu este una a dreptăţii, cum
ne-am aştepta într-un demers de factură politică, ci unul al
adevărului, şi nu ca adevăr rezolubil, epurat de prejudecăţile
celor patru tipuri de idoli invocaţi de Fr. Bacon, ci ca apetenţă
pentru adevăr, ca tentaţie, ca aspiraţie, aşa cum o invocase
Lessing în eseistica sa (Laokoon).

Care sunt problemele dezvoltate de Dumitru Tiutiuca
în microeseurile sale limitate la patruzeci de rânduri dactilo?
N-aş zice că are un subiect privilegiat - decât doar dacă



 Nr.125

Dunărea de Jos MMXII

38

privim ca subiect privilegiat însăşi realitatea
românească -  dar găsim, în ansamblul
abordărilor sale, multe din beteşugurile
evoluţiei noastre postrevoluţionare. Iată o
frază din Cicero, care îl îndreptăţesc pe autor
să se întrebe, fără nici un fel de falsă retorică:
Ce s-a schimbat în aproape 3000 de ani? O

reproducem şi noi, doar pentru a convinge cititorii de
legitimitatea ei. Bugetul trebuie echilibrat, tezaurul trebuie
reaprovizionat, Datoria publică trebuie mcşorată.
Aroganţa funcţionarilor publici trebuie moderată şi
controlată, Ajutorul dat altor ţări trebuie eliminat pentru
ca Roma să nu dea faliment. Oamenii trebuie să înveţe
din nou să muncească în loc să trăiască pe spinarea
statului. Nici dac-ar fi fost săpate în granit, cuvintele
învăţatului roman nu-şi păstrau mai bine actualitatea
şi prospeţimea.

Aceeaşi realitate românească mocirloasă, din care,
altădată, Caragiale îşi alimenta verbul său acid şi caustic,
alimentează şi eseistica lui Dumitru Tiutiuca, doar că autorul
îşi reprimă maniera scriitoricească şi extrage din
establismentul nostru leşietic, imund şi sordid, doar
grăuntele semnificaţional, esenţa teleologică pe care o
procesează eseistic. Se vede bine că autorul nu şi-a propus
să impresioneze prin tematică, prin subiectele dezvoltate,
ci prin maniera abordării lor, prin erudiţia cu care îşi
împănează textele, o erudiţie care iese din tipicul obişnuit
şi-l legitimează ca o conştiinţă in nuce, dispusă să facă de
cap limpede la derapajele devenirii româneşti.

Despre ce scrie Dumitru Tiutiuca? Paleta subiectelor
sale e atât de variată că mai repede am putea identifica
pretextele ce lipsesc din partitura depoziţiilor sale. Scrie
despre bârfa românească, despre actualitatea sentimentului
patriotic, despre prostie ca pretext literar, despre P.N.B.M.
(Partidul Băutorilor de Molan), despre cele patru primeniri
ale imnului nostru naţional în doar cinci decenii, despre
calomnie, ca maladie a spiritului românesc, despre
traseismul politic, despre politica ascunderii gunoiului sub
preş, despre imaginea terifiantă a imaginii României în lume
(după barbarismul mineriadelor), despre prezenţa Galaţiului
ca pretext literar, despre prezenţa poetului Adrian Păunescu
la cenaclul universităţii gălăţene, despre manipulare, despre
democraţie şi autocraţie, despre scriitori şi creaţia lor literară,
despre  participarea lui Adrian Păunescu la cenaclul
Uiniversităţii din Galaţi, despre  prezenţa Galaţiului în
publicisticas eminesciană (Eminescu fiind un subiect
eseistic preferat de profesorul gălăţean), despre sloganuri
- care de care mai mobilizator şi mai aiurit - şi despre multe
- alte subiecte decupate din realitatea românească actuală.

Dacă toate aceste eseuri reconstituie şi dă seama de
problemele României post-totalitare, în partea a doua a
cărţii îşi reconstituie biografia cu descendenţa şi cu treptele
formării sale intelectuale. Aflăm, bunăoară că este
absolvent al renumitului liceu brăilean Nicolae Bălcescu şi
al Facultăţii de Filologie din Iaşi, că şi-a susţinut doctoratul
la Bucureşti, sub conducerea ştiinţifică a cărturarului Ion
Zamfirescu şi că prin toate izvodirile sale şi-a constituit
deja o bibliografie bogată, numărând 14 cărţi, dintre care

trei sunt consacrate
lui Mihai Eminescu. A
devenit, fără îndoială, unul dintre valoroşii eminescologi
contemporani, iar exegezele sale îl confirmă ca un valoros
cercetător al fenomenului eminescian - mereu readus în
discuţie, dar niciodată epuizat sub aspect hermeneutic.

Cartea mai cuprinde o convorbire a autorului cu sine
însăşi, un interviu acordat poetei Florina Zaharia, o
emoţionantă tabletă semnată de poeta Alina Beatrice Cheşcă
şi multe imagini care ilustrează scene de familie şi momente
din traiectoria profesională a autorului. Este, bag seama, o
carte de referinţă în ansamblul împlinirilor sale spirituale. O
recomand cu căldură tuturor, celor doritori să înţeleagă câte
ceva din nevralgiile acestui veac.

I.  Necula

Livia Ciupercă despre...

Mihai Batog-Bujeniţă  şi Triumful
indolenţilor

„Viaţa este un joc pe viaţă şi pe moarte, în care,
la sfârşit, credem că ştim ce-ar fi trebuit să facem”.
(Alexandru Dragomir)

Există, adeseori, tendinţa de a căuta într-o operă concretul,
neglijând savoarea ficţionalului. Cu sau fără voinţa noastră
încercăm să facem asocieri sau disocieri, în naraţiunea
propriu-zisă, în cazurile conflictuale dintre personaje, dar şi în
destinele acestora. Vrem neapărat să comparăm opera lecturată
cu altele, pentru ca în final, să-l plasăm şi pe scriitor într-un
curent sau pe o anume treaptă ierarhică. Acestea nu sunt
excentricităţi sau deformări profesionale, ci tabuuri de care nu ne
putem dispersa... orice am face.

Lecturând romanele scriitorului Mihai Batog-Bujeniţă, avem
tentaţia de a face paralelisme între mediul social şi tipologiile
umane prezentate cu societatea prezentului nostru, adică al
cititorului. Ei bine, de la Panciatantra începând, toate scrierile
populare sau culte abordează, în proporţii diferite, toate temele
fundamentale ale literaturii universale. Şi fiecărei creaţii îi putem
implanta similitudini cu epoca în care ea s-a tipărit sau s-a impus
în conştiinţa cititorului.

Afirmaţia lui Mircea Horia Simionescu (1928-2011) care
precizează că „scriitura aventurii devine o aventură a scriiturii”,
ne îndreptăţeşte să intuim toate faţetele structurii compoziţionale
ale romanescului. Aplicând această judecată, cu referire la romanul
Triumful indolenţilor, vom observa că naratologicul transpare
înveşmântat în aură estetizantă, livrescă, parodică, de psihanaliză
etc. În acest sens, putem apropia „scriitura” romancierului Mihai
Batog-Bujeniţă de scriitori foarte cunoscuţi, prestigioşi, precum
Mircea Horia Simionescu, Mircea Nedelciu, Mircea Cărtărescu,
Ştefan Agopian etc., prin proiecţia unui tragism al omului modern,
învăluit în mantia comico-satirico-parodică. Edificatoare în acest
sens rămâne replica: „nefericirea îi face pe oameni creativi”.
Incisivitatea replicilor sau descrierile-portret  reprezintă un atuu
al umoriştilor de clasă.
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(urmarea la pagina 47)

Ironia  („oricum nu cred să se găsească pe pământ
un lac de bere adânc de 150 de metri, în care să facă el
scufundări”; „chiar şi apa din lighean îi provoacă spaimă
de înec”) şi autoironia („eu şi prietenul meu Cristi suntem
ce ce se numeşte în general, în societatea noastră, oameni
ajunşi. În jur de 30 de ani, însuraţi, copii, apartament la
bloc, maşini autohtone second-hand, salarii de la buget,
nestresaţi de muncă, dar nici în primejdie de a ne
îmbogăţi”.) sunt elemente sine qua non într-o scriere de
tip moralizator, precum este şi acest roman.

De fapt, scriitorul ne oferă o lecţie de morală, o
subtilă „predică” pentru înfrângerea unor păcate, cum ar
fi: pasivitatea, inconştienţa, superficialitatea. Suntem
tentaţi să credem că e suficient ca în toată viaţa noastră să
lăsăm în urma noastră: o casă, un copil (o familie), un
pom, pentru a ne declara mulţimiţi/satisfăcuţi. Ei bine, la
toate acestea ar trebui să avem în vedere şi-acele „trăiri
memorabile” (Mihai Dinu), care să concure la calitatea
prezentului trăit. Timpul este un vârcolac fără întoarcere,
iar Nichita Stănescu spune răspicat: „Pune mâna pe

jugulara timpului, curbeaz-o în jurul tău şi înveleşte-te cu el”.
Precum într-un text dramatic, personajele se prezintă singure,

de cele mai multe ori, în goliciunea inconştiinţei şi a incoerenţei.
Cristi, unul dintre protagonişti, este o „figură serafică”,  „naiv şi
fericit”, un „intelectual epsilonian”,  un savant,  un „profet”, dar
şi un „campion al gafelor şi al sincerităţii, atunci când nu trebuie”.
Uneori, pare cucerit de o „stare de euforie” şi-atunci inventează o
„mică şi nevinovată aventură” şi când nu-i reuşeşte, ia o figură
de „poznaş”. Dar, gândeşte naratorul-personaj (primul
protagonist, vocea auctorială, personaj-reflector), Cristi are şi
„tainiţe de nepătruns”, cu tentă salvatoare, fireşte. Atunci când se
simte dezamăgit de prietenul său, naratorul-personaj devine tăios
şi drastic, afirmând că acesta este „tâmpit de fericire, dar şi din
naştere” (un oximoron, şi proiecţia unor înţelesuri subtile).

Un prieten comun al celor doi este Adi. Acesta transpare,
din conturările vocii auctoriale, precum un „ipochimen” cu „moacă
de bussines-man”, mereu ironic şi infatuat, un „nesătul pus numai
pe afaceri dubioase, izvorât parcă” dintr-o specie de hoţomani
din Arcuturus care de milenii infestau universul cu apucăturile
lor de negustori bădărani, lipsite de cea mai elementară
moralitate”. Spasmele sale comportamentale ne edifică asupra
propriilor frustrări. Aşa se explică de ce apariţia sa, în faţa celor
doi prieteni, are darul de a le răpi plăcerea de a „gusta din plin
fericirea raiului”.  În fapt, tulburând micile lor pasivităţi,
percepute de ei ca leagăn al liniştii. La prima vedere, nu ni se pare
nimic ieşit din comun în comportamentul lor. Iubesc liniştea,
armonizarea simţurilor, acea stare de repaus, lâncedă, pe care
Honoré de Balzac o defineşte ca fiind o formă de „tăcere
a corpului”.

În capitolul Mere furate recunoaştem o antiteză care are
rolul să definească caractere şi temperamente nu neapărat
contradictorii, ci discernere privind intenţiile şi scopurile
personajelor evocate. Pe de o parte, naratorul-personaj şi Cristi,
care se autocaracterizează ca deţinând „profunzime analitică şi
sinteză a exprimărilor”, sunt în fapt, doi bugetari frustraţi, care
preferă a se lăsa cuceriţi de un hobby bahic, lâncezind în planuri
nerealizabile, după cum se va dovedi, spre exemplu, în proiectarea
unui experiment: „de a detecta un vortex” şi „de a intra pentru
câteva minute în alt univers” (Vortexul). Pe de alta parte, Bebe   -
care afişează un optimism „incurabil, plin de bună voie” şi-un râs
„molipsitor”, este un tip superficial, care „îi completează de
minune” pe cei doi (protagonişti), în extravaganţe şi în informaţii

inutile, cum ar fi să se
ducă într-o livadă de
meri, despre care credea
că este a nimănui, putând culege fructe cât doresc.

Deşi Adi şi Bebe se adresează prietenilor cu formule care se
doresc un impuls întru ambiţionare, întru „reabilitare”,
apostrofările acestora (minte „încleiată de parascovenii”, nişte
„inadaptabili” etc.) confirmă nocivitatea.

În cele zece capitole ale romanului, devenim martorii multor
„aventuri”, cu finalitate neprevăzută. La un moment dat, împreună
cu soţiile, eroii noştri pleacă undeva, într-un sat, ca să cumpere
prune ieftine. Însă ţăranul le cere plata anticipat şi-i invită să
meargă în grădină şi să ia „cât le pofteşte inima”. Un exerciţiul de
pomină, pentru iniţiatori. La stână, ciobanul îi priveşte pe cei trei
muşchetari (ar fi fost bine să fie aşa) ca pe nişte „dăunători ai
cartofului”, reuşind şi acesta să-i trateze după modul său ciobănesc.
În Deltă, îl vom cunoaşte pe Alexei -  lipovean, o „namilă blândă”,
care râde „candid”, dar mereu cu tăriile-n creieri. „Cântă, râde şi
bea cu spor dintr-o sticlă verzuie, ciobită la gură...” Un bun prilej
pentru romancier, de a reflecta asupra viaţii reale a locuitorilor din
această zonă.

Apreciem ca pozitiv demersul autorului de a solicita memoria
intertextuală a cititorului (cu trimiteri la nume ilustre); solicitudinea
faţă de cititor, prin folosirea unor expresii specifice vorbirii directe
(„după cum vedeţi”, „ca să vezi necaz”, „sanchi”, „eee, aşa da!”);
adverbul „evident”, un tic verbal, atribut al umoriştilor, dezlegători
de poantă. Lexicul modern, stilat,  fascinează („Eu îi trimit un e-
mail, lui Cristi ca să coroborăm reacţiile venusienelor la
devoalare”; Cristi - ancorat, deţine un laptop, „suportul fidel al
conversaţiei” lor savante; „beznele ignoranţei” etc)

O sursă a caricaturalului o reprezintă portretul succint, dar
substanţial al unor „neveste”: cea a lui Adi – „o specie de moluşte
otrăvitoare din Norul lui Magellan”, cea a lui Bebe – o „bârfitoare
care făcea poale-n brâu cu un vecin de scară...”, iar cea a lui moş
Picu - un fel de „prună afumată”, o „muma-pădurii”. Dar şi o
viziune tranşantă, de tipul: „de câteva milenii nu mai avuseseră
nici un succes. Ba,... multe dintre ele dăduseră de patima
pământencelor, devenind nişte scorpii”.

Arta descrierii ni se înfăţişează în toată splendoarea. Spre
exemplu: Casa „miraculosului” moş Picu este un „coteţ acoperit
cu stuf” („iadul plin de miasme indescriptibile”); coliba lui Alexei,
pe malul unui plaur, este mai mică decât proprietarul. Patul lui
moş Picu şi al lui Alexei arată precum o „alcătuire de scânduri
acoperite cu paie”, dar foarte generoase, adăpostind de toate,
„miraculos depozit” (pentru mălaiul, şi ulcelele, şi lingurile de
lemn ş.a.).

Descrierea peştilor prinşi de cei doi aventurieri ne-aminteşte
de Calistrat Hogaş, Mihail Sadoveanu, Ioan al. Brătescu-Voineşti
etc. („ce ar putea să joace cu mare succes, fără nicio deghizare,
în Jurasic Park, răi, cu o mulţime de dinţi, de dimensiuni destul
de modeste, dar de o ferocitate ieşită din comun, dacă ar fi să
luăm în consideraţie că ne muşcă de degete cu un sadism foarte
greu de imaginat”, nişte „monştri” care nu se lăsau evisceraţi).

Descrierea călătorilor care aşteptau vaporul pe chei („nişte
grupuri de oameni cu aspect de refugiaţi din calea barbarilor sau
poate numai din zonele de conflict ale Africii, însă arătând mult
mai prost decât aceia, cu sarsanalele în spate şi cu priviri hăituite
ascunse în parte, de părul crescut în voia lui...”) esenţializează o
mare durere, sărăcia oamenilor din Deltă.

Acelaşi stil caustic, în descrierea artei culinare a gazdelor.
Ciorba pescărească a lui Alexei, „din peştii rămaşi de ieri prin
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    Mitruţ Popoiu

În întuneric/ W

ciemności/

145 min., Polonia 2012

Regia: Agnieszka

Holland

Cu: Robert Wieckiewicz

După  Sophie’s Choice (1982) şi
Schindler’s List (1993) Holocaustul evreiesc

a devenit o temă-obsesie a
cinematografului. Inflaţia de
producţii pe această temă se poate
spune pe drept cuvânt că a obosit
publicul, iar un film în plus, chiar
cu scenariu, actori şi efecte de
calitate, nu poate conta pe un
succes răsunător. Acesta este şi
cazul filmului W ciemności al
regizoarei poloneze Agnieszka
Holland, care nu posedă  nici
scenariu, nici mari actori şi nici

efecte prea scumpe. Multitudinea de limbi, subtitrările,
dar mai ales scenele care se schimbă prea repede în
prima jumătate de oră, filmate aproape exclusiv în
întuneric, obosesc privitorul. În România, unde dublajul
ar aduce aminte de casetele video piratate prin anii
’90, cel puţin unul dintre dezavantaje este înlăturat,
dar spectatorul obişnuit cu dulcegăriile lui Spielberg
ar mai avea de luptat cu alte clişee care au ajuns să
plictisească. Ce anume ar putea ţine aproape două ore
şi jumătate publicul în sala de cinematograf este totuşi
o anume tensiune, pe care doar filmografia europeană
o poate crea, fără să fie nevoie de prea multe artificii şi
nici măcar de nume sonore.

Istoria filmului În întuneric, bazată pe o poveste
reală, nu este aceea a unui grup de evrei refugiaţi în
canalele Lvovului, un oraş neinteresant din Europa
răsăriteană. Nu se bazează pe ororile vânătorii naziste,
nici neapărat pe chinurile unor oameni forţaţi de
împrejurări să trăiască vreo 14 luni ca şobolanii în
umezeală, mirosuri pestilenţiale, dar mai ales orbecăind.
Toate acestea constituie însă un fundal potrivit pentru
punerea în scenă a unui personaj demn de emisiunea
„meserii murdare” prezentată săptămânal la Discovery,
dacă s-ar fi născut cu 50 de ani mai târziu.

Leopold Socha (Robert Więckiewicz) este de
meserie canalist. Cuvântul există în dicţionarul românesc
şi desemnează pe cel care se ocupă cu întreţinerea
canalizărilor într-un oraş. Fără a intra în detalii cu privire
la lipsa de popularitate a unei asemenea slujbe în
nomenclatorul de meserii, aş putea spune că la aşa sac,
aşa petic. Poldek, aşa cum îl numesc cunoscuţii, nu e
un personaj simpatic. Ca oricare alt supravieţuitor al
războiului, profită de situaţie şi se întovărăşeşte cu
ocupanţii nazişti şi cu naţionaliştii ucraineni poate nu din
convingere, ci mai degrabă ca să trăiască bine într-o
vreme tulbure. Cu toate acestea, când evreii reuşesc să
facă o spărtură din ghetou către reţeaua de canalizare, el
decide să nu îi dea în vileag. Ascunzându-i de nazişti în

cotloanele cu miros greu de
sub oraş, nu face asta din
filantropie, ci pentru a avea
parte de un câştig pe măsură.
Pe lângă modul imoral de a se
îmbogăţi de pe urma unor
fugari, Poldek îşi mai înşeală
şi nevasta. Cu timpul însă
ajutorul său condiţionat dat
evreilor schimbă ceva în el, aşa
încât pe la sfârşitul războiului,
nu numai că îi salvează de mai multe ori fără să mai
primească nimic la schimb, ci îşi pune în pericol viaţa
lui şi chiar pe a familiei, la care nu dăduse prea multe
semne că ar ţine. Filantropul departe de a fi sfânt a murit
la un an după terminarea războiului. În 1978, alături de
soţia sa, a fost recunoscut ca unul dintre cei aproape

25000 de „drepţi între
popoare”, şi e comemorat în
muzeul Yad Vashem de la
Ierusalim.

Regizoarea Agnieszka
Holland reuşeşte să
transforme totuşi să
transforme o poveste din
cele 25000 din ceva care cu
greu ar putea impresiona pe
cineva, într-o istorie
memorabilă. Evită să îi arate

cu degetul pe nazişti, iar evreii, de la copil la bătrân,
victime dar nu totdeauna martiri, sunt despuiaţi de
aureole. Oamenii obişnuiţi, lipsiţi de calităţi eroice, de
genialitate, de vreun talent de pianist sau scripcar, devin
totuşi extraordinari fără a fi personaje pur pozitive ori
negative. Fiecare evoluează pe un spectru întreg şi nu
au timp să se ascundă în spatele vreunei măşti, dat
fiindcă oroarea războiului nu lasă vreme şi loc de
paravane. Desigur, reflectorul se focalizează pe marele
salvator din canale, care însă nu nici el nu e sfânt sau
din cale afară de minunat din oricare altă perspectivă.
Acest fel de a construi personaje şi acţiuni ajută filmul
şi dintr-o copie a Listei lui Schindler îi dă forma unei
piese artistice zgârcită în culori, dar demnă de geniul lui
Rembrandt. Orice luminiţă, orice pată sărăcăcioasă de
culoare care poate surprinde portrete este exploatată din
plin. În plus, deşi nu accentuează aspectele sensibile ale
religiei şi multilingvismului Galiţiei, aceasta nu înseamnă
că asemenea avantaje sunt ratate.

Tensiunea ţine de la un capăt în altul. Cu o singură
excepţie, scena finală, filmul convinge. Poate tocmai
această scăpare pe final a lăsat-o pe regizoare,
nominalizată la Oscar pentru cea mai bună peliculă
străină, fără mult râvnitul premiu, ajuns până la urmă în
mâinile unui cinefil iranian mai dibaci.

Drama filmată pe întuneric merită pe deplin două
ore din viaţă în întunericul cinematografului.

Grade de întuneric
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Nicoleta OnofreiNebunii hipioţi din Chaillot
Binele învinge răul dar nu de tot

Nebuna din Chaillot ne propune câteva teme
mari şi mereu actuale, câteva conflicte ca nişte never
ending stories: dragostea de om contra dragostei
de bani, simplitatea şi umanitatea versus mârşăvie
şi distrugere. Nu ai mai mult ochi decât urechi,
Gabrielle, căci altfel ai fi văzut că toţi aceşti
oameni care-şi dau aere de constructori se dedică
în taină distrugerii. Edificiul lor cel mai nou nu
este decât manechinul unei ruine  îi spune Aurelie,
nebuna din Chaillot, interpretată de Liliana Lupan,
nebunei din Saint-Sulpice, interpretată la Galaţi de
Elena Ghinea.  Acum tot ce se mănâncă, tot ce se
vede, tot ce se întreprinde, şi vinul şi
spectacolele, ai zice că au un stăpân
care le pune pe trotuar şi le
supraveghează fără să scoată o vorbă,
îi spune şi Peticarul (Cristi Gheorghe)

lui Aurelie. Nebuna din Chaillot, piesa scrisă
de Jean Giraudoux, este o poveste despre
nebunia oamenilor frumoşi, care mai cred în
iubire, în bine, în cântec şi simplitate şi care
reuşesc prin forţa vitală să  submineze
măştile răului.

Nebuna din Chaillot pusă în scenă la
Galaţi de Ţino Geirun devine mai mult un
spectacol muzical decât unul dramatic, chiar
dacă regizorul însuşi ar fi vrut prin muzică să
aducă noi valenţe dramatice spectacolului.
Într-adevăr iese în prima plan muzica săracilor
liberi care protestează împotriva îmbogăţirii
necinstite şi cu orice preţ, împotriva războiului
şi distrugerii, cântând iubirea şi comuniunea,
dar nu este susţinută prin acţiunile personajelor pe scenă.
Dragostea dintre Irma şi Pierre nu are când creşte, Irma nu
este aproape deloc implicată, decât prin cântec, pare undeva
departe, doar un muzicant într-un salon sau pe stradă. Este
un spectacol a dis - tragerii atenţiei, atrage atenţia
spectatorului, în schimb nu reuşeşte să fie destul de
expresiv, de susţinut. La partea de interpretare regizorul
pare să îi fi lăsat pe actori să îşi creioneze singuri personajele.
Poate de asta Ciprian Braşoveanu nu a prea ştiut ce să facă
în unele momente, care timp de cinci minute îşi freacă mâinile
uitându-se în gol, cu vocea şi cântecul Irmei, jucată de
Cristina Uja, la ureche. Cristina Uja impresionează prin
modul aproape profesionist în care îşi interpretează muzica
din punct de vedere vocal, dar din păcate nu reuşeşte să
fie la fel de convingătoare şi în momentul monologului.
Partea dramatică este estompată şi face din scurtul monolog
o turuire pe ton ridicat şi lipsit de substanţă. Liliana Lupan,
chiar dacă mi-aş fi imaginat-o în rolul nebunei din Chaillot
– şi mărturisesc că abia aşteptam să o văd în rol - a razat
nebunia, fără să o atingă şi fără să îi înţeleagă debordanţa
şi spiritul, dar păstrând o notă de căldură visătoare. Mai
aproape de nebunie a fost energica Ioana Citta Baciu, care
îşi trăieşte lumea mult mai autentic. Cristi Gheorghe a fost
unul din actorii care au facut diferenţa. Energie, nebunie şi
însuşire a rolului, prin asta s-a făcut remarcat Peticarul. Cu
mişcări de felină adevărată a demonstrat toată trista situaţie
a lumii. Carmen Albu, într-un rol mic de ospătăriţă şi
vânzătoare de margarete, a luminat scena numai cu ochii şi
cu prezenţa ei umilă. Gabriel Constantinescu (Misitul) o

face şi el pe răul bine, cu mişcările unui subtil spărgători de
bănci, iar Lucian Pânzaru a tunat cu aceeaşi forţă cu care
ne-a obişnuit. Vlad Vasiliu, în rolul Prospectorului, joacă
natural şi sigur, însă cu mici jocuri scenice puţin de insolite
şi oarecum fără sens - cum ar fi suflarea în microfoane.
Baronul, interpretat de Lică Dănilă, este un mieros umilit
printre barosanii răului. Tamara Constantinescu şi Elena
Ghinea dau o notă destul de energică personajelor lor, iar
Dan Căpăţână dă culoare şi vervă intervenţiilor Sergentului.

Cred că s-ar fi putut renunţa la prezenţa microfoanelor
pe scenă, actorii sunt obişnuiţi să se audă şi fără ele, iar sala
are o acustică destul de bună pentru asta. Un surplus tehnic
care diminuează atmosfera dramatică.

Regizorul lasă cumva în umbră nebuna din Chaillot, pe
Aurelie, şi Franţa, pentru a suprinde mai
degrabă atmosfera general-umană de
cântec stradal şi de stare exprimată prin
cântec. Ţino Geirun aduce note noi piesei
scrise de Jean Giraudoux, prin costumele
şi starea de nebunie caracteristice
curentului hippie. O notă de nebunie
asumată, în care totul este posibil, chiar
dacă finalul textului ar intra cumva în
conflict, prin crimă, cu tocmai ideea de
hippie şi cu binecunoscutul dicton make
love, not war. Cu toate acestea, faină ideea
asocierii nebuniei, libertăţii, cu perioada
hippie!

Faptul că Prospectorul nu mai intră în
final în subsol, că nu dispare odată cu
ceilalţi, mi se pare o scăpare. Lipsa acestuia
şi eschivarea din moarte nu este susţinută
de finalul spectacolului, când toţi sunt
bucuroşi că sunt liberi. Dacă ideea ar fi fost

aceea că răul nu poate fi stârpit din lume cu totul şi există şi
criminali care scapă, atunci nu îşi mai are rostul bucuria
celorlalţi.

Jean Giraudoux, autorul textului dramatic, şi Ţino
Geirun, regizorul spectacolului, aduc în plan ascuns şi o
problematizare de ordin moral. Este justificabilă crima, dacă
obiectul ei este tocmai un criminal, un vierme al societăţii?
Este justificabilă crima de dragul binelui sau este o greşeală
de gândire? Ai exemplul arhanghelilor. Al militarilor.
Există toate precedentele.

Formal, binele învinge răul. Reprezentanţii marilor
corporaţii, multimilionarii, lacomii, care vor să distrugă
Chaillot-ul pentru a pune mâna pe punga de petrol de sub
cartier, sunt înlăturaţi fizic şi răul este stârpit. Numai că în
plan profund, în sensul tare, răul nu poate fi înlăturat tot
prin rău. Ce-i drept, spectacolul se termină în comuniunea
Irmei cu Pierre, dar asta nu absolvă faptul că s-a comis o
crimă. Am fi tentaţi aici să credem că Ţino Geirun şi Jean
Giraudoux au căzut într-o plasă. Dar, poate, tocmai aici stă
schepsisul şi atât Giraudaux, cât şi Ţino Geirun, ridică
problema morală a crimei într-un mod foarte subtil, abia
şoptit de francez chiar în motto-ul piesei: O poveste despre
triumful binelui asupra răului. Evident, fantezie! Este
fantezie să credem că răul poate fi triumfat şi, în orice caz,
nu poate fi triumfat prin crimă.

Atmosfera energică (nu simţi cum trec aproape trei ore
de spectacol) este datorată şi bunei interpretări de către
orchestră - formată din Marian Sava, Gabriel Bulancea, Dan
Gălăţeanu, Leonard Croitoru - a melodiilor.
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Creaţia Marianei Papara îsi trage seva dintr-o serioasă
formaţie profesională îmbogaţită şi rafinată de căutări pline de
inventivitate dezvoltate în timp, dar nu poate fi despărţită de
experienţa de galerist şi curator de expoziţii şi de cea
pedagogică. Există în această corelare de pasiuni  un amestec
de dinamism şi meditaţie pe care-l întâlnim şi în substanţa
operei sale.

Născută la Brăila în 1955, Mariana Papara studiază la
Academia de Arte Ion Andreescu din Cluj Napoca şi devine
membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România; predă un
timp ca profesoară de desen la Liceul de Artă din Piatra Neamţ.

Din 2000 se stabileşte în Italia, la Torino, unde înfiinţează
Asociaţia Artistică Internaţională  Aripa şi o dinamică galerie
de artă, Galeria Aripa, ducând o activitate susţinută
de curatoriat.

În paralel cu aceste activităţi, din 1978 ea expune în
permanenţă şi deschide numeroase expoziţii personale având
şi participări la expoziţii colective, în muzee şi galerii de artă
din diferite ţări (România, Olanda, Belgia, Canada, Franţa,
Spania, Elveţia, Italia). Este membră a Asociaţiei Femeilor
Române Creatoare în Domeniul Artelor Frumoase şi a Asociaţiei
Internaţionale a Artiştilor Profesionişti- AIAP- UNESCO.

Evoluţia creaţiei sale este caracterizată de câteva
componente esenţiale: o formaţie culturală solidă, o frecventare
a vechilor simboluri ale artei care asigură un fundament bogat
limbajului plastic dezvoltat de ea şi în acelaşi timp o cunoaşere
aprofundată a tehnicilor tradiţionale .

Indiferent de tema abordată, picturile Marianei Papara
nu sunt ilustrative, ele surprind esenţe ce au adesea ca reper
un factor moral, filozofic, aşa cum e şi cazul seriei dedicate
Apocalipsului. Picturile cu împăstări de culoare şi conţinând
în substanţa lor diferite materiale textile sau hârtie, obiectele
de lemn pictat, toate au o unitate remarcabilă. Este vorba despre
fervoarea gestului pictural care le cuprinde într-o dinamică
transmisă cu impetuozitate privitorului. Pasta fluidă şi sensibilă
devine purtătoarea stărilor sufleteşti încorporate în materia şi
în textura obiectelor create de artistă; stări de nelinişte, întrebări
tulburătoare, frământări lăuntrice, sfâşieri conflictuale dar şi
multă vitalitate, izbucnesc la suprafaţă prin vehemenţa
expresionistă a pensulaţiei. Vehemenţă ce nu exclude însă o
ordine interioară.

În această lume de geneză în care totul circulă, există şi o
sedimentare structurală ce constituie nucleul imaginilor.
Obiectele, compoziţiile create de Mariana Papara fac parte
dintr-un univers în expansiune, poartă în ele memoria devenirii,
căutându-şi forma prin traseele pensulaţiei şi ale gestului.
Fiindcă în această emergenţă liberă a formelor putem recunoaşte
permanent motivul “construcţiei spirituale”. Modelată savant,
culoarea cu sobrietăţi de griuri infinit nuanţate şi opulenţe de
roşuri sau cu scânteieri de galbenuri şi albastruri, configurează
un spaţiu al meditaţiei cu o forţă poetică remarcabilă.

În lucrări în care nimic nu e închis, definitiv, în care totul
pare un efort neobosit de reconstruire a unei lumi şi de
surprindere a tumultului lăuntric, pictoriţa ne oferă o viziune a
propriei definiri spirituale prin intermediul gestului pictural.

Mariana Tomozei Cocoş

MARIANA
PAPARA:

PICTURA
- SPAŢIU AL
MEDITAŢIEI

Cavalerii
Apocalipsului
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LAZĂR, Ghelman – pictor (n. 18 august 1887,
Galaţi - m. 7 februarie 1976, Bucureşti). A studiat la
Academia de Artă din Carlottenburg (1905-1906), la
Academia de Arte Frumoase din München (1906-
1908), cu Haberman şi Jank. De aici a trecut la Paris
unde a frecventat Academia Julian (1913) şi Ecole
supérieure des beux-arts, atelierul lui F. Cormon. A
călătorit mult, s-a făcut cunoscut prin participări la
expoziţii din Franţa şi Italia. Între 1920-1946 a expus
la expoziţiile Salonului oficial. Este tatăl sculptorul
Dorio Lazăr, cel care a realizat la Galaţi coloana
monumentală „Avântul”, amplasată în cartierul
Ţiglina I. Şi-a deschis expoziţii personale în
Bucureşti în 1963 (retrospectivă cu peste 60 de

lucrări, găzduită în două din pavilioanele Parcului
Herăstrău), în 1967 şi în 1975.

Ghelman Lazăr a practicat o pictură de factură
postimpresionistă ce-şi extrage sevele din datele realului,
cultivând peisajul, natura statică, portretul, compoziţia cu
mai multe personaje. Rigoarea desenului şi respectul pentru
compoziţie, specifice şcolii germane, conjugate cu libertatea
cromatică franceză, l-au ajutat să-şi contureze un stil propriu,
să ajungă la o sinteză care, aşa cum subliniază Valentin
Ciucă, „relevă şi sobrietate, dar şi palpit emoţional”. Alături
de pictura în ulei, a stăpânit tehnicile gravurii, acuarelei,
pastelului. În aceasta din urmă a obţinut realizări comparabile
cu cele ale lui Ştefan Luchian. A fost adeptul unei exprimări
clare, al creării unor raporturi coloristice echilibrate în
tratarea imaginii. Naturile statice, florile, interioarele pictate
de el sunt pătrunse de un sentiment cald, de respectul
artistului pentru punerea în evidenţă a materialităţii obiectelor
şi a creării unei atmosfere poetice. Priveliştile sale, cu
chiparoşi toscani, cu ţărmuri şi întinderi marine, cu grădini,
cu parcuri, cu străzi văzute în desfăşurări perspectivale,
ni-l relevă pe Ghelman Lazăr ca pe un mare îndrăgostit de
frumosul natural şi de cel creat de mâna omului. Lirismul
său este cald, iar fiorul poetic resimţit de pictor în momentul
creaţiei este trecut cu sensibilitate în imaginile tablourilor şi
se răsfrânge şi asupra privitorului. „În peisaj, scria Horia

Harşia cu prilejul
expoziţiei sale
retrospective din
1963, Ghelman
Lazăr se arată un
îndrăgostit al
grădinilor, al
parcurilor, al
p e r s p e c t i ve i
străzilor  cu
a t m o s f e r ă .
Imaginea e
străbătută  de
note lir ice,
purtând un
sentiment cald,
tonic, redat de
culorile tratate într-o puzderie de irizări. Primăverile şi
toamnele în Parcul Herăstrău, pe malul lacului Floreasca
sau într-un colţ de burg al Braşovului sunt traduse în
imagine plastică, trădând sensibilitatea unui îndrăgostit de
frumos mereu tânăr” („Arta plastică, Anul 10, nr. 9, 1963).

În portretistică a imortalizat multe chipuri feminine,
căutând ca dincolo de frumuseţea fizică să le dezvăluie şi
ceva din adâncurile fiinţei interioare. A realizat, de asemenea,
portretele unor importante personalităţi ale culturii şi ştiinţei
româneşti, precum actorii George Storin, Alexandru Giugaru,
profesorii Constantin I. Parhon, Petre Constantinescu-Iaşi
etc. S-a menţinut în limitele concepţiei clasice privind crearea
portretului, de la aşezarea în pagină a personajului, până la
configurarea lui definitivă. A acordat o deosebită atenţie şi
reprezentării cadrului în care se află personajul portretizat,
socotind că acesta are un rol important în sublinierea
expresivităţii figurii umane. Creaţia lui Ghelman Lazăr, în
totalitatea ei, este expresia unui profesionist care a slujit
arta cu sinceritate şi totală dăruire.

Bibl.: Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Editura Terra,
Focşani, 2007; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase
în Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă,
Dicţionarul artelor frumoase din Moldova 1800-2010,
Editura Art XXI, Iaşi, 2011.
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Răsărit
(tapiserie)

Castelul zburator, acvatinta,
620x760 mm

fantezie româneascã

V.Gonceariuc - Deşertul tătarilor

44 Morphochroma

Sub genericul
„Sinteze plastice”, Mihai
Mănescu (n. 23 iunie

1943, Bucureşti) expune în patru săli
de la parterul Muzeului de Artă
Vizuală un număr de peste 90 de
lucrări de pictură şi grafică. Este o
expoziţie de anvergură, care permite
contactul direct cu creaţia unuia
dintre cei mai importanţi reprezentanţi
ai artei româneşti contemporane, cu
o activitate artistică, didactică şi
scriitoricească impresionantă. El s-a
manifestat de-a lungul anilor în
domeniile graficii, picturii, gravurii şi
graficii aplicate, fotografiei,
scenografiei, artei monumentale şi a
artei ambientale. A fost
vicepreşedinte şi preşedinte al
U.A.P.R, este profesor la
Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti din 1994, doctor în Estetica
Artelor/ Arte Vizuale din 2001,
conducător de doctorate în Arte
Vizuale din 2002 şi autor al unor remarcabile cărţi de
specialitate: „Ordine şi dezordine în limbajul graficii” (2001),
„Tehnici de figurare în gravură” (2002), „Retorică şi
candoare în artele grafice” (2004), „Tehnici tradiţionale ale
gravurii în slujba figurării plastice” (2005), „Mental şi

 � �  senzorial  g  #†  identitate vizuală în secolul XX”
(2006), „Arta învăţării artei (2008) etc. Ne aflăm deci în faţa
unei personalităţi complexe, cu un bogat palmares
expoziţional naţional şi internaţional, deţinător al unor premii
primite la Bucureşti (1970), Ontario (1972), Moscova (1973),
Cannes (1975), Timişoara (2003), Piteşti (2004), ca şi al
Ordinului Meritului Cultural în grad de Ofiţer, Categoria C
 � �   g  #†  „Artele Plastice”, acordat de Preşedinţia

Mihai Mănescu: „Sinteze plastice”

României în 2004. Are lucrări de
artă monumentală în Bucureşti,
Slobozia, Brăila, Arad şi lucrări
de grafică şi pictură în colecţii
de stat şi particulare din
România, Belgia, Canada,
Coreea de Sud, Germania,
Grecia, Israel, Japonia, S.U.A.

Realizate în ulei pe pânză,
acuarelă şi pastel, lucrările sale
de pictură din expoziţia de la
Galaţi reprezintă peisaje şi
naturi statice. Artistul iubeşte
natura, a fost fascinat de
peisajul mirific al Deltei Dunării
şi caută  să  surprindă
frumuseţea şi prospeţimea
acestora în diferite anotimpuri
şi momente ale zilei,
manifestând interes pentru
desfăşurăr ile perspectivale
vaste, pentru ordonarea
elementelor în spaţiul plastic în
aşa fel, încât imaginile create să

emoţioneze şi să declanşeze sentimente pe care iubitorii de
artă le trăiesc la un înalt diapazon. Aspecte ale peisajului
acvatic şi colinar sunt pictate în culori calde, luminoase,
planurile se succed în adâncimea tablourilor, mulţimea
bărcilor aflate la mal în repaus, cleştarul apelor, copacii pe
care parcă se sprijină bolta albastră a cerului, lumina argintie,
toate creează impresia unei linişti depline, a unei ordini de
neclintit în univers („Golful”, „Baltă cu plopi”, „Bărci în
apus”, „Copaci”, „Apus”, „Toamnă I şi II”, „Loc de pescuit”,
„Răsărit”, „Linişte”, „Coline” etc.). În peisajele acvatice
materia picturală are fluiditate, transparenţă, este acordată
în tonalităţi subtile, de mare rafinament, în timp ce în
priveliştile colinare se simte consistenţa solului în pasta

suculentă, în desenul viguros. Grafismele cu
care intervine sunt gracile sau dobândesc
robusteţe în funcţie de natura subiectului şi
motivului imortalizat pe pânză. Mihai
Mănescu are o sensibilitate coloristică
deosebită, este atent la raporturile dintre
elementele naturii, la felul cum cade lumina
pe suprafaţa tablourilor. „Lumina lui Mihai
Mănescu, notează criticul de artă Octavian
Barbossa, te inundă fără ostentaţie. Nu se
descompune precum lumina verii, când până
şi umbra pare toridă, ci mai mult, anulează
brutal ceaţa, făcând-o pur şi simplu invizibilă.
Astfel, lucrurile simple şi chiar peisajul, nu
sunt obiecte sau elemente în interiorul unui
spaţiu delimitat, ci se implică într-un dialog al
scenariului uman”.
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Naturile statice cu

sticle, cu peşti,  cu
recipiente metalice şi de
lut ars, cu fructe şi
legume, sunt concepute
în dipticuri şi tripticuri,
dar şi în tablouri de sine
s t ă t ă t o a r e ,
individualizate. Pictorul
pune accent pe redarea
materialităţii obiectelor
şi a relaţiilor create între
acestea. Desenul este
ferm, iar  coloristica
folosită pentru fundaluri
şi figurarea elementelor
compoziţionale creează
imagini tonifiante, pe
care ochiul le receptează

cu savoare („Obiectele”,
„Ceainicul de por ţelan”,
„Sticlele”, „Vasele”, „Peşti”,  „Ceaşca albastră”,
„Vas chinezesc”).

Mult mai numeroase decât pictura, lucrările de gravură
în lemn, desenele şi printurile alcătuiesc un cu totul alt
univers, în care realul convieţuieşte alături de suprareal,
angelicul şi seraficul alături de diabolic, teluricul alături de

celest, moralul alături de imoral, formele rotunde alături de
imagini scheletice. Nu lipseşte din multe compoziţii ale
graficii sale umorul, element cultivat cu inteligenţă şi
exprimat cu o subtilitate ce necesită urcuşuri în zonele
superioare ale spiritului. Parcurgând xilogravuri ca cele
intitulate „Harfă pentru rătăciri”, „Fecioara şi unicornul”,
„Fatuitate”, „Duioasa gorgonă”, „Dialog ipocrit”,
„Conexiuni previzibile”, „Conexiuni impuse”, „Conexiuni
incerte”, „Ambiguitate”, „Aroganţă burgheză”, „Îngeri
blocaţi”, „Idol nesigur” ş.a., ciclul „Lemn” sau printurile de
mari dimensiuni intitulate „Mesaj corupt”, „Mesaj ratat”,
„Comunicare confuză”, vom înţelege problematica de
substanţă moral-filozofică şi socială pe care artistul o
abordează, ca şi capacitatea sa de a crea echivalenţe grafice
care să-i exprime cât mai bine ideile, gândurile şi sentimentele.

Fiecare lucrare este
însoţită şi de un text ale
cărui tâlcuri sunt pline
de învăţăminte. Mihai
Mănescu narează
imagistic despre
orgoliu, ipocrizie,
deşertăciune, derapaj
sexual, lăcomie,
ambiguitate, bine şi
rău, minciună ,
discernământ, mesaj
divin, incertitudinile
omului, îndoiala în
puterea credin ţei,
fragilitatea fiin ţei
umane etc. El compune
cu claritate, linia
desenului său este
viguroasă, expresivă,
pata neagră, distribuită

în forme diverse (rectangulare, cilindrice, prismatice,
rotunde), haşurile concură la crearea unor compoziţii
echilibrate, ieşite de sub mâna unui meşter de mare clasă.
Dan Grigorescu scria încă din 1979 că „arta lui Mihai
Mănescu se împlineşte sub semnul unei lucide metafore de
esenţă romantică. Sentimentul responsabilităţii faţă de
existenţa individului în lumea modernă dobândeşte formele

unei poezii grave, de o
c o p l e ş i t o a r e
intensitate”. Expoziţia sa
de la Muzeul de Artă
Vizuală (curatori, Dan
Basarab Nanu şi
Gheorghe Miron;
concepţia catalogului –
Anca Tofan) este un act
de cultură de mare ţinută
artistică. Prin lucrările
expuse facem cunoştinţă
cu o lume despre care
academicianul Răzvan
Theodorescu spunea că
„este una de esen ţă

superioară, unde ochiul şi gândul se însoţesc fericit într-un
echilibru ce desemnează însăşi fiinţa artistului”.
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Amplasat în curtea Spitalului „Elena
Doamna” (Strada Traian nr. 290), Bustul

doctorului Alexandru Carnabel este astăzi aproape
necunoscut. De când această unitate spitalicească şi-a
restrâns considerabil numărul de servicii medicale, prea
puţini gălăţeni o vizitează, iar generaţiile tinere nici nu ştiu
de existenţa monumentului. Prin rândurile de faţă dorim să
venim în ajutorul celor care doresc să cunoască mai multe
informaţii despre acest monument şi despre personalitatea
aceluia căruia i-a fost dedicat.

Bustul este opera în bronz a sculptorului bucureştean
Oscar Spaethe (1875-1944), autor şi al Statuii lui Ion
C. Brătianu din Piaţa de la Faleza Dunării, al Bustului
doctorului Aristide Serfioti, al Bustului lui Alexandru
D. Moruzi (distrus de autorităţile comuniste după 1948) şi
al unei machete de monument al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, care ar fi trebuit să fie ridicat în 1932 în Parcul
Municipal, azi Mihai Eminescu. A fost realizat prin
subscripţie publică de către un comitet în fruntea căruia
s-a aflat primarul Cristache D. Theodoru. Iniţial el a fost
amplasat pe strada Romulus, fiind inaugurat în ziua de 25
mai 1931. După 1965, o dată cu începerea construirii
blocurilor din cartierul Mazepa, monumentul a fost dat jos
de pe soclu, depozitat şi apoi reinstalat în locul unde se
găseşte astăzi.

Doctorul Alexandru Carnabel s-a născut la 7 iunie 1868
în localitatea Gemeni, sat aflat astăzi în componenţa comunei
Dârvari, judeţul Mehedinţi. A absolvit liceul la Craiova, iar
studiile superioare le-a făcut la Facultatea de Medicină din
Bucureşti. După absolvire, a lucrat la clinica profesorului
Thoma Ionescu de la Spitalul „Colţea” din Capitală, unde
s-a specializat în chirurgie. Şi-a luat doctoratul în medicină
şi chirurgie în 1895. S-a stabilit la Galaţi la 3 ianuarie 1903,
când a fost numit, în urma unui strălucit concurs, chirurg
şef al Spitalului „Sf. Spiridon”. A desfăşurat o bogată
activitate medicală şi ştiinţifică, cu rezonanţe şi în
străinătate. A fost membru corespondent al Societăţii de
Chirurgie din Paris şi unul dintre principalii animatori ai
acţiunilor organizate de „Societatea pentru profilaxia
tuberculozei”, „Crucea Roşie” şi „Asistenţa publică”. S-a
numărat printre membrii fondatori ai „Cercului Cultural”
din Galaţi, înfiinţat la 14 ianuarie 1907, care reunea în
componenţa lui scriitori, medici, profesori, jurişti, funcţionari
de vază ai oraşului, şi a organizat manifestări pe teme de
literatură, artă şi ştiinţă. Membrilor acestui cerc li se
datorează şi iniţiativa constituirii colectivului pentru
strângerea fondurilor necesare ridicării statuii lui Mihai
Eminescu, precum şi înfiinţarea, la 5 martie 1914, a
Universităţii Populare din Galaţi.

Doctorul Alexandru Carnabel a murit la 10 august 1927.
Pe lângă bustul de la Spitalul „Elena Doamna”, memoria sa
este cinstită la Galaţi şi prin atribuirea, cu mai mulţi ani în
urmă, a numelui său unei străzi.

Aşa cum am aflat din ziarul „Acţiunea”, dezvelirea
bustului a avut loc la 25 mai 1931 („Solemnitatea de mâine”,
„Acţiunea”, 24 mai 1931, p.1; „Inaugurarea bustului
dr. Carnabel”, în „Acţiunea”, 27 mai 1931, p. 2; a se vedea
şi articolul „Ştiri din presa interbelică - Dezvelirea bustului
doctorului Carnabel”, transcris de Virgil Guruianu după
„Acţiunea” şi publicat în cotidianul „Viaţa liberă”, Anul
XXIII, nr. 6878, 25 mai 2012). Manifestarea a constituit o
sărbătoare de mari proporţii. Au participat la eveniment
reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei locale,
personalităţi ale lumii medicale din Iaşi, Bucureşti, Cluj,
medici gălăţeni, soţia lui Alexandru Carnabel, fostul senator
de Covurlui, profesorul Moise N. Pacu, pictorul Nicolae
Mantu, locuitori ai urbei. Serviciul religios a fost oficiat de
protopopul Theodor Stoica şi preoţii David şi Popescu.
Personalitatea doctorului Carnabel a fost evocată de
dr. Livescu, preşedintele Societăţii Medicilor, de Christache
D. Theodoru, primarul oraşului şi preşedintele Comitetului
de iniţiativă, de generalul dr. Butoianu, preşedintele
Scocietăţii Naţionale de Chirurgie, de dr. Otto Ritter, medicul
primar al oraşului, de dr. Alexandrescu, şeful Dispensarului
antituberculoză, de doctorul Lazăr şi de Panait Eftimie,
acesta din urmă din partea personalului sanitar inferior. În
cuvântul său, dr. Livescu, arătând că doctorul Carnabel,
înarmat cu o bogată cultură medicală şi cu o întinsă
experienţă a chirurgiei, a părăsit Capitala unde cunoştinţele
şi calităţile sale îi deschideau un drum frumos şi a venit să
se stabilească la Galaţi ca şef al chirurgiei Spitalului
„Sf. Spiridon”, a reliefat aspecte ale activităţii medicale şi
ştiinţifice a acestuia, ale muncii desfăşurată în cadrul

Un monument mai puţin cunoscut

Bustul doctorului Alexandru Carnabel
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Societăţii Naţionale „Crucea Roşie”, Filiala Galaţi, pentru pregătirea
spitalelor de răniţi care vor funcţiona în anii Primului Război Mondial
(1916-1918). La rândul său, primarul Christache Theodoru a exprimat
mândria gălăţenilor pentru că au avut în mijlocul lor o glorie a ştiinţei
medicale şi că prin persoana sa ei dau chezăşie „că vor şti să transmită
generaţiilor viitoare şi acest monument şi monumentul de admiraţie şi
recunoştinţă ce păstrează în suflet pentru doctorul Carnabel”.

Ca şi în cazul doctorului Aristide Serfioti, al cărui monument se află
tot în curtea Spitalului „Elena Doamna”, Oscar Spaethe a realizat bustul
lui Alexandru Carnabel apelând la un modelaj de factură realistă, înscriind
în spaţiu volume solide, minuţios elaborate, cu accent pe detalii, în stare
să definească personalitatea medicului. Doctorul are o înfăţişare blajină,
prietenoasă. Este gânditor, iar întreaga expresie a feţei şi a privirii emană
căldură şi bunătate, atenţie faţă de omul aflat în suferinţă.

Expresie a dragostei, preţuirii şi recunoştinţei gălăţenilor din primele
patru decenii ale secolului trecut, monumentul a constituit un pios
omagiu adus în acele vremuri personalităţii doctorului Alexandru
Carnabel, iar datoria noastră, a celor de azi, este de a-l proteja, de a-l
pune în valoare şi de a-l transmite urmaşilor aşa cum dădea garanţie la
inaugurarea lui avocatul Cristache Teodoru, un primar de numele căruia
sunt legate şi alte realizări din Cetatea dunăreană.

Corneliu Stoica

buruieni”, „ale cărui secrete de fabricaţie
se moştenesc numai pe cale orală şi se poate
mânca numai în deltă”, este gătită în ceaunul
nespălat în care a pus apă din baltă, peştele
întreg, plus „ceva buruieni din flora
spontană şi, culmea, câteva legume viu
colorate” (Un concediu de vis) sau...
„lichidul... între „acid sulfuric şi chinină
zdrobită în usturoi...” O fiertură ciudată,
pentru care, să ”bănuim” că ar fi fost
„sacrificată  o cioară”?! (Efectele
invaziei alienilor)

Cât despre mămăliguţă, un deliciu,
adevărat „festin”: la stână, în Deltă, la moş
Picu. „Sclavii” ciobanului „trântesc ofticaţi
pe scândură o mămăligă de culoarea şi
consistenţa cimentului”, iar în nişte
castroane de aluminiu, „clipoceşte ceva
vâscos”, necomestibil. [Urmarea? Orăşenii
se vor alege cu o urdă plină de viermi şi...
câteva zile la dermatologie (Expediţia).]
La moş Picu, oaspeţii sunt invitaţi să
mănânce „o mămăligă de consistenţa bilelor
de cauciuc făcute de recoltatorii brazilieni
în vremurile sclaviei...” (Efectele invaziei
alienilor). Mămăliga preparată de Alexei
este originală. El „presară mălaiul scos de
sub pat şi, pe o sobă improvizată, fierbe
apa procurată din baltă...” Când răstoarnă

ceaunul, „iese o movilă de ciment cu un
vag miros de sulf...” (Un concediu de vis)

Şi după o cină copioasă, pregătită de
Alexei, în Deltă („un fel de scoarţă de copac
plină de sare”),  Adi se află „într-o perfect
explicabilă pasă suicidală”, cu ochii „daţi
peste cap”. Şi ajungând, în sfârşit acasă,
vor reuşi să-şi sperie şi copiii, după cum
arătau. Restul concediului şi-l vor petrece...
la secţia dermato-venerice.

Scriitorul se dovedeşte un bun
observator, iubitor al animalelor. Câinii
ciobăneşti par nişte „dihănii de mărimea
unui viţel, însă mult mai păroase,
zgomotoase...”, pregătiţi oricând să atace.
Câinele lui moş Picu este supus unui
„program de înfometare prelungit”. Câinele
lui Alexei pare „o arătare cu păr zbârlit,...
cuminte, legat cu un lanţ de ancoră, privind,
cu mirare către noii oaspeţi. Când are
fericirea, „extraterestrul cu blană hăpăie
şi el o bucată de moloz fiert de dragul
stăpânului său...”

Fascinante sunt câteva povestiri în
povestire (cum ar fi: povestea lui Bebe sau
povestea vieţii lui Alexei, prin care se
explică dorul de aventură, de neprevăzut
al fiecărui protagonist) sau visele-coşmar
(pentru ca cei doi actori ai romanului să nu

uite niciodată acel concediu de vis,
în deltă).

După atâtea peripeţii, prietenii îşi
reiau vechea îndeletnicire, petrecându-şi
timpul la aceeaşi terasă, ocrotiţi de umbra
aceleiaşi sălcii, în aceeaşi stare vizibilă de
extaz, cu „berica” în faţă, un deliciu care,
repetat, le dăruieşte o stare de beatitudine
nu tocmai ortodoxă. Şi nu e nicio mirare că
drumul spre casă  devine „mai lung decât
cel invers...” Adevărat studiu de caz. Nu
doar meditaţie asupra a ceea ce înseamnă
înfrânarea în faţa atâtor impulsuri-plăceri:
băutura, punerea în aplicare fără prea multă
chibuinţă a vreunui plan, visul cu ochii
deschişi etc. Fin moralist, cunoscător al
psihologiei umanului, scriitorul a dorit, şi
a reuşit, să sfredelească câteva vicii.

Prin aşa-zisele lor „experienţe”, cei
doi protagonişti ne luminează. Aşa vom
înţelege ce înseamnă a acţiona nechibzuit.
Doar aşa vom percepe şi care este gustul
înfrângerii. Protagoniştii sunt nişte bugetari
care se complac în mediocritate. Sunt relativ
tineri, inteligenţi, dar pasivi. Trece viaţa pe
lângă ei ca un burete înduhnind nu doar a
bere, ci a lene. „Indolenţă”, spune autorul,
care este necruţător, şi pe bună dreptate.
Merită a accepta ca firul vieţii să se prelingă
pe lângă ei (prin ei), rămânând cu aripile
lăsate-n pământ?! Aici este miezul
mesajului scriitoricesc: zborul (prin viaţă)
implică nu numai inteligenţă, ci şi cât mai
mult voinţă.

E adevărat. Omului i s-au dăruit cinci
mişcări (spune Platon): înainte, înapoi, la
dreapta, la stânga, în jos-joc, circulară (în
jurul nostru). Dar care mişcare (mişcări)
alegem în viaţă? Conştientizăm că fiecare
dintre noi are un Timp?  „Timpul care ni
s-a dat!...” (spune Vaclav Havel). Dacă
nu-l preţuim şi nu învăţăm din experienţele
Trecutului, acest Prezent nu va întrezări
un Viitor stimulator. De ce să trăiesc în
noaptea iluziilor, a propriei ignoranţe? Se
spune că suntem „apriori limitaţi”. De ce
nu ne-am depăşi limitele? De ce să rămânem
doar nişte „gângănii mutante”?! Să fie
nevoie de o „a opta zi a genezei” (cum
propune Radu Dumitru, în piesa A opta zi
de dimineaţă), pentru ca să ne descătuşăm
de vicii, pentru „facerea” morală a omului?!

Invitaţia scriitorului este clară şi pare
a ne spune: A venit timpul trezirii
conştiinţei! Scuturaţi-vă de indolenţă!

Triumful indolenţilor
(continuarea paginii 39)
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împărtăşeşte întotdeauna ideile conţinute în
textele publicate. Fotografii din arhiva Centrului sau alte
surse, precizate când este cazul.
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Agenda
Centrului
Cultural
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Galaţi

Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/) ori
pe adresa de facebook Ccdj Galati. Adresa
on-line a revistei şi arhiva parţială se găsesc
pe aceeaşi adresă web.

Luna august cuprinde programele cu
proiectele:

Am revenit la... Tematici!

Numărul 126 va avea ca temă

Mici speranţe şi mari poveşti
(200 de ani de la naşterea lui

Charles Dickens şi 200 de la publicarea
poveştilor fraţilor Grimm)

Numărul 127
Lumea lui Švejk şi alte lumi dispărute

Numărul 128
România, citeşte-mă!

te
m

e 
pe

nt
ru

vi
ito

r

MEMORIA- Proiecte: Revista „Dunărea de Jos”, Cubul
critic”OBLIO”, Clubul umoriştilor „VERVA”, Editarea
cărţii, CD-uri, DVD-uri, pliante etc.
ROGVAIV- Proiect: Seri culturale ale etniilor (concerte,
spectacole)
VISIO- Proiecte:Arte vizuale, Arta Fotografică, Artele
Spectacolului
MEGAPOLIS- Proiect:”cArtESENŢE”- publicarea celor
mai frumoase poeme ale unui autor gălăţean (vol.8)
CLEPSIDRA- Proiect: FILANTROPIA (concerte)
POMUL VIEŢII- Proiecte:Tezaur etnofolcloric, Casa
Satului, valori autentice ale culturii populare tradiţionale
SATUL DIN NOI- Proiect: Tânărul şi tradiţia strămoşilor
RO-ETHNOS- Proiect: La români de sărbători
FUTURE MOVIE- Proiect: Festival de Film
IOSIF IVANOVICI- Proiect: Festival Internaţional
de Fanfare
DOINA COVURLUIULUI- Proiect: Festival
Internaţional de Folclor

mailto:florina.zaharia@ccdj.ro
mailto:florinazaarina@yahoo.com
mailto:adi.secara@ccdj.ro
mailto:secaradi@yahoo.com
mailto:office@ccdj.ro
http://www.ccdj.ro
http://www.ccdj.ro/


Dunărea de Jos MMXII

ex
od

us

1.

2.

In memoriam

La despărţirea de
Cristian Marcu

La nici un an de la trecerea la cele veşnice a
redutabilului caricaturist Vladimir Crivoi-Vlahi, un alt
mare reprezentant al umorului vizual, Cristian Marcu,
născut la Galaţi (29 ianuarie 1959), a părăsit această
lume în ziua de 25 iunie. A plecat mult prea devreme, la
numai 53 de ani, când se afla în plenitudinea forţelor
creatoare şi când mai avea atâtea de spus. În ultimii ani a
lucrat în calitate de grafician editorialist la „Jurnalul
naţional” şi de fiecare dată aducea, prin desenele satirice
şi caricaturile publicate, zâmbetul pe buzele cititorilor.
S-a bucurat de o reputaţie deosebită în rândul confraţilor

de breaslă şi a avut
întotdeauna dragostea
şi preţuirea pasionaţilor
de umor grafic.

U r m â n d u - ş i
familia în copilărie,
Cristian Marcu s-a
stabilit în oraşul Huşi.
Aici a absolvit Liceul
„Cuza Vodă” (1978),
după care, la Bucureşti,
a luat lecţii de desen,
compoziţie şi culoare în
atelierele graficianului
Nicolae Aurel Alexi şi
pictorului Ion Gânju. A
debutat în revista
liceului - „Zorile”. A
fost membru al Uniunii
Artiştilor Plastici, al
Uniunii Cineaştilor din

România şi membru fondator al Asociaţiei Culturale „Punct”.
Iniţiator, din 1989, şi director artistic al Salonului de grafică satirică
„Damigenius” de la Huşi, ajuns în 2011 la a XVII-a ediţie. Şi-a
organizat opt expoziţii personale. Începând din 1984 a colaborat
cu caricaturi la publicaţii din ţară („Papagal”, „Academia
Caţavencu”, „România liberă”, „Ziua”, „Ţuşca-
Răţuşca”, „Formula As”, „Plai cu boi”,
„Flacăra”, „Azi”, „Infractorul”, „Comics”),
precum şi de peste hotare: „Ludas Matyi”,
„Eulenspiegel”, „Feconews”, „Witty World”,
„IEJ” (International Education Journal -
Australia), „Spilki”, „Courier International”
(Franţa) ş.a.. La „România liberă” a relansat
banda desenată prin serialul social-politic
„Poveşti pe scurtătură”. A participat cu grafică
satirică la o serie de saloane naţionale, obţinând
peste 40 de premii şi menţiuni la Costineşti,
Tg. Mureş, Vaslui, Focşani, Galaţi, Bistriţa,
Brăila, Suceava, Gura Humorului, Bacău,
Bucureşti etc. În acelaşi timp, creaţia sa a fost
apreciată la manifestările internaţionale de gen
cu 23 de distincţii: Marele Premiu
(Amstelveen, Olanda, 1993), Premiul I
(Istanbul, Turcia, 1995), Premiul de Excelenţă

(Tokyo, Japonia, 1987), Premiul Special (Semarang, Indonezia,
1988; Skopje, Macedonia, 1998; Varazdin, Croaţia, 1999;
Bucureşti, 1997; Ploieşti, 2001; Daejon, Coreea, 2002), Premiul
„Ten Best Artists” (Trento, Italia, 1989), Premiul FECO (Beringen,
Belgia, 1995) etc. Este inclus în site-ul de grafică satirică, „Iran
Cartoon”, dedicat celor mai importanţi artişti străini, acesta
prezentând două pagini permanente cu lucrări ale sale. În cadrul
Studioului „Animafilm” a semnat regia la filmele de desene animate
„Mozaic 3” şi „Mozaic 6” (pilule), şi animaţia la 32 de filme
pentru copii, a ilustrat cărţi pentru diferite edituri.

În grafica umoristică, artistul a cultivat toate genurile de
caricatură: caricatura de satiră, caricatura portretistică, caricatura
bazată pe metaforă sau simbol, caricatura aşa numită „de şevalet”,
destinată saloanelor de umor şi sălilor de expoziţie. A abordat un
registru tematic variat, subiectele lucrărilor vizând realităţi extrase
din mediul social-politic, din viaţa cotidiană sau fiind plăsmuiri
ale propriei imaginaţii. Personajelor sale sânt configurate cu
claritate, au contururi precise, dezarmoniile unor părţi anatomice
nu sunt exagerate, Uneori, accente suprarealiste îşi fac loc în
compoziţii. Linia desenului este viguroasă, mânuită cu
spontaneitate, culoarea vine să mărească expresivitatea
reprezentărilor caricaturale. Umorul său este sănătos, amuză,
creează o stare de bună dispoziţie, dar poate să şi intrige pe unii.
Atunci când desenul satiric este doar o ilustraţie la un articol sau
la un anumit editorial, artistul se concentrează, găseşte soluţiile

cele mai potrivite pentru a configura
echivalenţe plastice care să exprime cât mai
convingător conţinutul acestora.

Cristian Marcu nu mai este. Trupul
lui odihneşte, începând din 27 iunie, în
Cimitirul „Sfântul Toma” din Huşi. El
rămâne în cultura noastră ca un  reprezentant
important al graficii satirice contemporane,
care a luat atitudine civică prin creaţia sa
umoristică, a ilustrat cărţi şi s-a manifestat
ca un spirit incisiv, inventiv, riguros în
construcţia imaginilor, original, bine cotat
pe plan naţional  şi internaţional. A crezut
cu ardoare în celebrul adagiu „ridendo
castigat mores”. Amintirea sa ne va lumina
întotdeauna sufletele!

Corneliu Stoica






