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Revista Dunãrea de Jos este membrã APLER
(Asociaþia Publicaþiilor Literare ºi a
Editurilor din România)

Revista Dunãrea de Jos este membrã ARPE
(Asociaþia Revistelor ºi
Publicaþiilor Europene

Revista “Dunãrea de Jos” publicã textele
colaboratorilor, oricât de diverse. Responsabilitatea pentru
conþinutul opiniilor, argumentelor sau pãrerilor aparþine,
în exclusivitate, autorului. Materialele primite nu se
înapoiazã. Redacþia revistei nu împãrtãºeºte întotdeauna
ideile conþinute în materialele publicate.

Dunãrea de Jos
Teme viitoare:
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Nr. 90 - Catharsis
Nr. 91 - Biografic ºi auctorial
Nr. 92 - Postmodernitatea

Premiul Revistei Dunãrea de Jos la
Festivalul “Serile de literaturã ale
revistei ANTARES”

Citiþi o carte între douã trenuri

Viorel ªtefãnescu

Cea de-a XI-a ediþie a Festivalului Internaþional „Serile
de literaturã ale Revistei Antares” s-a desfãºurat anul acesta în
memoria scriitorului Cezar Ivãnescu. Manifestãrile la care au
participat scriitori din Irlanda, Italia, Belgia, Egipt, Mexic, Suedia
ºi România, s-au desfãºurat la Muzeul de Artã Vizualã ºi la
Biblioteca V.A.Urechia. Invitaþii au descoperit într-o croazierã
pe Dunãre revãrsarea “fluviului spre soare”. Festivalul
internaþional „Serile de literaturã ale revistei Antares” a fost
organizat de Uniunea Scriitorilor din România filiala Galaþi-Brãila
ºi de Fundaþia Culturalã Antares.

În gara Galaþi, etaj 1: Inaugurarea filialei “Grigore Vieru” a
Bibliotecii V.A.Urechia: Eugen Chebac, preºedintele Consiliului
Judeþului Galaþi, Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii V.A. Urechia
ºi Geta Eftimie, director adjunct
Aºteptarea trenului a devenit mai plãcutã în Gara CFR
Galaþi. Cãlãtorii se pot delecta de la mijlocul lunii iunie cu cãrþi,
ziare ºi internet. Conducerea Bibliotecii „V. A. Urechia“ din Galaþi
a deschis prima bibliotecã într-un spaþiu neobiºnuit pentru o
astfel de instituþie.
Manifestãrile culturale au debutat la sfârºitul lunii mai,
cu lansarea cãrþii „Portretul scriiturii” semnatã de Viorel
ªtefãnescu, volum care a primit în ultima zi a festivalului Premiul
Revistei Dunãrea de Jos. Festivalul internaþional a continuat
cu un recital de poezie al poeþilor Lina Zeron (Mexic), Helen
Dwyer (Irlanda), Hassan Teleb (Egipt), Lieven Vercauteren
(Belgia), Jase van Grembergen (Belgia), Philip Meersman
(Belgia), Tiziana Colluso (Italia). Chiar dacã multe dintre poezii
nu au fost traduse în englezã sau în limba românã, mesajul
scriiturii a ajuns la public. Toþi participanþii au fost rãsplãtiþi cu
diplome de excelenþã în culturã.
„A fost o ediþie specialã, la care au participat scriitori
din mai multe þãri: Egipt, Germania, Belgia, Norvegia, Suedia,
Italia, Marea Britanie, România. Anul acesta am schimbat marele
premiu, nu s-a mai oferit titlul Ordinul Cavalerilor Danubieni, ci
Ordinul cavalerilor Danubieni ºi Antaresieni”, a spus Corneliu
Antoniu, preºedintele filialei locale a Uniunii Scriitorilor.

Filiala bibliotecii poartã numele marelui poet moldovean
Grigore Vieru ºi oferã peste 3000 de volume, ziare, reviste. La
noua locaþie sunt aºteptaþi nu numai cãlãtorii, ci ºi gãlãþenii care
locuiesc în blocurile ANL aflate lângã garã, dar ºi cei care stau
în Valea Oraºului.
Biblioteca „Grigore Vieru” din gara CFR Galaþi a fost
inauguratã cu prilejul a 120 de ani de la dispariþia marelui poet
naþional, Mihai Eminescu.
Centrul Cultural Dunãrea de Jos a prezentat cu aceastã
ocazie, volumul - document “Omagiu lui Mihail Eminescu la 20
de ani de la moarte” apãrut în urmã cu 100 de ani, editat în anul
2009 de Editura Centrului Cultural.
Pânã la sfârºitul anului, în Galaþi vor mai fi inaugurate
alte douã filiale ale bibliotecii V.A. Urechia în cartierul „Aviaþiei”
ºi în Port.
Paginã realizatã de Aura CRISTIAN
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Simona FROSIN

Iubiri noi, iubiri vechi…
C â n d
închei o iubire mai
veche, care nu
meritã
toatã
a t e n þ i a ,
implicarea
afectivã ºi suferinþa aferentã, te simþi
uºurat, eliberat de lanþuri grele care
parcã nu te mai lãsau sã respiri, îþi vine
sã îþi iei din nou zborul.
Viaþa e frumoasã, meritã
trãitã ºi luatã de la capãt oricând,
alãturi de cineva care ne poate oferi
libertate, care nu ne îngrãdeºte dreptul
la exprimare ºi care nu ne sufocã prin
suspiciuni, obsesii ºi percepþii eronate
asupra fiinþelor ºi lucrurilor. Câtã
înþelepciune ºi forþã interioarã în a da
drumul la timp unei iubiri de tip parazit,
care te face sã verºi râuri de lacrimi,
care îþi macinã sufletul precum carii
lemnul, care îþi consumã inutil timpul
ºi puterea de concentrare! Pare greu,
la început, sã te desprinzi de o iubire
bolnavã, dar când îþi dai seama cã nu
vrei sã-þi îmbolnãveºti sufletul ºi inima,
nu mai e atât de greu… Treptat, ajungi
sã te simþi uºurat cã ai fãcut pasul
decisiv ºi cã ai renunþat la cineva care,
pe termen lung, nu ar fi provocat decât
ºi mai multã durere!
O iubire nouã, autenticã, plinã
de sentimente profunde ºi scãldatã în
culorile curcubeului - de asta avem
nevoie pentru a ne reîncãrca spiritual
dupã o experienþã eºuatã, dupã un
episod trist în care am iubit ºi nu am
fost iubiþi, apreciaþi suficient. Totul e
sã gãsim persoana potrivitã care sã
nu ne amãgeascã, sã nu ne
dezamãgeascã ºi care sã ne iubeascã
aºa cum suntem! Cu dorinþa de a
schimba ceva în bine ºi de a privi spre
viitor, nu spre trecut, poþi face multe :
poþi sã redevii omul nesecãtuit de
energii de dinainte, poþi sã devii ºi mai
plin de vitalitate, de optimism
molipsitor, pentru cã întotdeauna cei
care se uitã spre viitor cu toatã
pasiunea, se vindecã primii de rãnile
trecutului!
Cu razele prezentului poþi
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construi soarele viitorului, aºa cã, dacã
culegi fiecare bucurie ºi îi pãstrezi
mireasma adânc în interior, poþi avea
toatã fericirea din lume, tocmai pentru
cã ºtii sã te bucuri de fiecare clipã, de
fiecare licãr. Fericirea e a celor care
ºtiu sã vadã mereu partea bunã a
realitãþii, care pãstreazã amintiri
frumoase gândind pozitiv, a celor care
vor ºi pot sã înþeleagã natura umanã
ºi sã fie mãcar puþin empatici, nobili,
sensibili, romantici. Generozitatea e o
stare de spirit permanentã a
îndrãgostitului, iar dacã cei doi
împãrtãºesc o iubire nemitarnicã, sunt
cu adevãrat binecuvântaþi de Ceruri!
Totuºi, oricât de mult iubeºti, e bine
sã-þi conservi mãcar jumãtate din
spiritul critic ºi sã rãmâi lucid!
Dacã te laºi inspirat de muza
potrivitã ºi clãdeºti totul din iubire,
atunci chiar cred cã te poþi aºtepta la
o capodoperã, la un miracol ! Raiul a
fost construit cu, din ºi pentru iubire,
de aceea toþi îl iau ca punct de reper
când se gândesc la evoluþie, la binele
suprem. Nimeni nu vrea sã ajungã în
iad, toþi aspirã la rai - aºa e oarecum
ºi în dragoste : dacã rãmâi înveninat
de rãnile unei iubiri din trecut, ai toate
ºansele sã trãieºti un iad pe pãmânt,
pe când, dacã eºti dispus sã uiþi, sã
ierþi ºi sã treci într-o etapã superioarã,
ai toate ºansele sã trãieºti un paradis
terestru ºi sã visezi ºi la cel de dincolo.
O iubire adevãratã, stabilã e ca
omoforul de pe umerii preotului: stã în
echilibru perfect pe stâlpii inimii!
Îngerii sunt alãturi de noi ºi ne
aratã când e bine sã terminãm cu o
persoanã ºi când e propice sã începem
o altã o relaþie - una de duratã, sincerã
ºi unicã. O prea-frumoasã poveste de
iubire poate fi dulcea realitate pentru
fiecare dintre noi, aºa cã dacã întindem
aripile spre noi orizonturi, vom avea
numai suprize plãcute, vom trãi
sentimente mãreþe, altruiste ºi originale
în braþele persoanei iubite! Cel mai
înãlþãtor e sã iubeºti din nou, sã simþi
un fior prin toþi porii, sã iubeºti la
cote maxime!

REGULAMENTUL
CONCURSULUI DE CREAÞIE
LITERAR - ARTISTICÃ
„CLEPSYDRA”, ediþia I

Societatea culturalã „CLEPSIDRA”
ROMAN, prin CENACLUL LITERAR cu
acelaºi nume lanseazã o invitaþie la prima
ediþie a CONCURSULUI DE CREAÞIE
LITERAR-ARTISTICÃ „CLEPSYDRA”.
Concursul se adreseazã tuturor
creatorilor în domeniu, din þarã ºi de
peste hotare, indiferent de vârstã.
Competiþia va avea urmãtoarele secþiuni:
poezie, prozã, eseu, criticã literarã,
dramaturgie, filosofie, memorialisticã,
spiritualitate, ºtiinþã, arte plastice
(fotografie, graficã, desen, caricaturã,
acuarelã etc.).
Lucrãrile (aproximativ 15 poeme sau 10
pagini de prozã/criticã/eseu, însoþite ºi
de formatul lor digital - CD, DVD, trei
lucrãri de artã format minim A4) vor fi
trimise într-un plic mare, pe care, în locul
numelui autorului, va fi trecut un motto.
In interiorul acestuia va fi introdus ºi
un plic mic (închis) pe care va figura
acelaºi motto ºi care va conþine numele,
o fotografie ºi datele creatorului. De
asemenea, vor face dovada achitãrii
taxei de înscriere ºi de participare la
concurs (copia „Ordinului de platã” se
va ataºa în plicul mic) în valoare de 30
lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari,
50 lei pentru celelalte categorii de vârstã
ºi 35 $ sau 30 Euro, prin mandat poºtal,
pentru concurenþii din strãinãtate, care
vor fi depuse în contul SOCIETÃÞII
CULTURALE „CLEPSIDRA” ROMAN:
Concurenþii pot expedia lucrãrile pe
adresa: SOCIETATEA CULTURALÃ
„CLEPSIDRA” ROMAN, Concursul
literar-artistic „CLEPSYDRA”, Ediþia I,
Primãria Municipiului Roman, Camera
52, jud. Neamþ.

Constantin FROSIN

CLIªEE LITERARE
În
sens
peiorativ ºi literar,
cliºeul desemneazã o
expresie gata fãcutã,
devenitã banalã prin
frecventa ei repetare,
o idee banalã exprimatã, în general, prin
stereotipii. In Estetica limbii franceze,
Rémy de Gourmont distingea între cliºeu,
care reprezenta, în opinia lui, însãºi
materialitatea frazei, ºi locul comun, ce
lui îi sugera banalitatea ideii. Ciºeul tip
este proverbul, continuã de Gourmont, iar
locul comun ia orice formã posibilã pentru
a exprima o prostie sau un adevãr
incontestabil.
În Dicþionarul lingvisticii
franceze, cliºeul est un stereotip al
expresiei lingvistice, un suprasemn extrem
de frecvent ºi acceptat, în consecinþã, mai
uºor atât de utilizat, cât ºi de înþeles. În
stilisticã, cliºeul este orice expresie
constituind un ecart de stil/abatere de la
normã, banalizat prin folosirea lui
prea curentã.
Hervé Laroche (în Dicþionarul
sãu de cliºee literare) considerã cã
“cliºeul funcþioneazã ca o marcã a calitãþii
unui text; tocmai pentru cã este o
habitudine de scriere, cã a fost repetat
suficient de constant pentru a fi
recognoscibil ca parte a unei expresii
literare, cliºeul – atenþie ¡ - joacã rolul unei
etichete, a unui label”. Iatã ºi câteva
exemple de cliºee literare: a avea o foame
de lup, o încredere oarbã, a-ºi înmuia
buzele, a râde în hohote, o prietenie
indefectibilã etc. Mai simplu spus, cliºeul
este o imagine uzatã, fie cã este vorba de
o formulã lexicalizatã sau de o metaforã
reprodusã de plãcere. Sã ne amintim de
fraza atribuitã lui Nerval: “Primul care a
comparat femeia cu un trandafir, era un
poet, al doilea era un imbecil”. Semne
ale neatenþiei ºi ale decadenþei, cliºeele
dezvãluie, în adevãr, incapacitatea de a
crea forme originale ºi o adevãratã alienare
a sinelui în discursul celuilalt. ªi mai
simplu spus, cliºeele literare sunt
negativul spiritului nostru, al stilului
nostru de exprimare, al modului nostru de
gândire. Cine ne ascultã vorbind, poate
face un adevãrat film/radiografie a gândirii
ºi exprimãrii noastre.
Acest soi de film ne introduce
într-o lume paralelã, literarã, în care
savurãm în loc sã mâncãm, ne
astâmpãrãm setea în loc sã bem, râdem

în hohote în loc sã hohotim ori sã izbucnim
în râs. Indiferent cã la originea lor se aflã o
exprimare artisticã, e vorba de formule de-a
gata, atât de des reluate încât devin, în
funcþie de dispoziþia cititorului,
uzate, previzibile, obositoare, comice ori
aºteptate chiar!
Unii termeni ori expresii, este
adevãrat, cunosc un succes fulgerãtor (tii,
ce cliºeu!) ºi adesea inexplicabil, decât
datoritã presiunii sociale care încearcã sã le
impunã. Ele traduc o gândire pre-formatatã,
o inconsistenþã intelectualã ºi, în general,
procurã, mai degrabã, mai puþinã preciziune
decât o impresie vagã de artistic. Paradoxal,
unii considerã un text plin de cliºee, alþii îl
considerã un text bine scris: «Primul fel de
a vedea cliºeul detecteazã o degradare
naturalã a limbajului ºi a exprimãrii
literare, ce produce habitudini:deprinderi
inconºtiente de scriere, sau încurajeazã
lenea/comoditatea autorilor. Cel de-al
doilea face din cliºeu un element de
construire, de cãtre autor, a unei oferte de
calitate literarã care are vocaþia de a fi
evaluatã de un cititor critic prin firea lui.
Cliºeul este un semnal pe piaþa calitãþii
literare”, ne spune acelaºi Hervé Laroche.
Iatã câteva citate din mari autori,
privitoare la cliºee. Eugen Ionescu: “Putem
vorbi fãrã a gândi. Pentru asta, sunt la
dispoziþia noastrã cliºeele, adicã
automatismele”. Jean Paulhan: «Pe scurt,
cliºeul este semnul cã deodatã limbajul a
luat-o înaintea unui spirit cãruia îi
constrânge libertatea». Iatã ce îi mãrturisea
Mussolini lui Bojano: «Hitler are capul plin
de cliºee filosofice ºi politice total
incoerente!». Roy Lichtenstein: «Cliºeele
sunt modele simple, frapante, memorabile
ºi uºor de comunicat». Mai aproape de
realitatea noastrã imediatã, îl vom cita pe
Harold Mac Millan: «Un ministru este
întotdeauna în echilibru între un cliºeu ºi
o indiscreþie». Superb, ºi uite-aºa ne dã
nouã apã la moarã sã ne întoarcem la
ale noastre…
Ne-am tot întrebat dacã nu cumva
cliºeu vine de la – sau a dat naºtere la clickshow… Sã aibã vreo legãturã cu clisa, având
în vedere cã Dumnezeu l-a fãcut pe om din
lut? Sã fie vreo nouã gãselniþã de genul
camera ascunsã, da’ cu efecte literare?
Þþþþþþ… ªi cum am votat deja ºi se ºtiu
rezultatele, deci nu le mai putem influenþa,
ºi cum de la ministru la deputat european
nu e decât un pas (parole !), ia sã vedem noi
ce ºi cum e cu alegerile astea ºi cu (ne-)aleºii

noºtri… Înainte de alegeri, ne-am fi
putut întreba (da’ vezi bine cã n-am
fãcut-o…): Dacã alegem, cu ce ne
alegem, ce culegem? Acu’, dupã zisele
alegeri, ne putem întreba, într-o doarã
(sau în douã, depinde): Ce-am ales ºi
ce-am cules?! Ce-i mânã pe ei în luptã?
Dragostea de þarã? Care? Cã în PE
nu mai e Românica a’bunã de
(s-)muls, ci Uniunea Europeanã, deci
patriotismul iese din discuþie.
Sã facã lobby pentru
þarã? Ce-i aia, s-ar întreba titircã,
scobindu-se în urechi dupã niscaiva
caeruleum… Pãi da, cã-n ce limbã bre,
sã-i poþi îmbârliga p-ãºtia? Cã dând din
mâini pe lângã ãi (din PE), nu merge,
þþþþ… Cã lobii urechilor le serveau
securiºtilor s-auzã mai bine ºi toaca-n
cer, era una, da’ acu’ lobii ãºtia nu mai
sunt buni de nimic… Decât de prins
cerceii furaþi din râtul porcilor, ãºtia cu
aviara gripa, domle!
Ori fi voind sã facã exportimport sau pronosport? Cã unii e mari
sportiºti cicã, probabil vreun soi de
sportivi? Sã joace þurca-n aula
Parlamentului European, ori poate
alba-neagra, sã-ºi dea abia acolo arama
pe faþã… Ce sã exporte, dle? Cârnaþi de
Pleºcoi ºi rãchie dã prune? Ori proastele
obiceiuri de prin Parlamentul nost’,
insipid ºi anost?! Pãi dacã banii ãlora
n-aduc fericirea (spunea unu cã el
cheltuie mai mult decât primeºte), la ce
se-mbãþoºeazã ºi ne-mbãloºeazã,
domnilor, s-ajungã unde nu le e locul?
Ce-i face sã creadã cã ei sunt
aleºii (i-au ales banii daþi la partid,
chipurile pentru campania de
primãvarã-toamnã…), nu calitãþile lor,
i n e x i s t e n t e ! Cum sã facã ei faþã
acolo, când ei de fapt, n-au aºa ceva ?
N-au faþã de PE… Oricât s-ar scobi la
teºcherea… ºi-ar da iama-n ea… Acu’,
vã daþi seama (de nu sunteþi prea
zgârciþi…) cã n-am sã dau nume, doar
pentru cã nomina odiosa (fuga la
dicþionar, dragi foºti viitori
eurodeputaþi, sã vedeþi ce-i aia…). Se
vor recunoaºte singuri, sau îi va arãta
lumea cu degetul (deºi nu-i frumos…).
Când cliºeul e semnul
agramatismului, ba chiar al aliteraritãþii,
de ce sã mai vorbim oare musai ºi numai
de cele cliºee literare? Unde e literatura
în toatã tãrãºenia asta?
Mã rog, mie mi-a priit de
minune ca sã mai dau zoaie la moara
unora ºi altora care þin morþiº sã-ºi spele
rufele murdare în marea familie
europeanã. Oricum, e bine când totul
se terminã cu bine…
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Coriolan PÃUNESCU

TEORII PRIVIND PUBLICITATEA

Sociologia (de exemplu, cea a comunicãrii, a opiniei publice
ºi cea organizaþionalã) furnizeazã studiului publicitãþii principalele
fundamente teoretice; alãturi, specialiºtii aºeazã antropologia, psihologia
socialã ºi experimentalã. Toate acestea oferã publicitãþii un corpus
comunis conceptual, aflat în plinã consolidare. Pentru aceasta, pledeazã
orientarea tot mai clarã a societãþilor moderne ºi postmoderne - spre
simbolic ºi comunicare, confirmând acest proces de structurare ºi
consolidare a unei ºtiinþe cu un statut distinct, teoretic ºi practic.
Unul dintre curentele teoretice, tipic pentru cultura ºi societatea
americanã 1, cum se exprimã unii istorici, îl reprezintã curentul
interacþionismului simbolic. Acesta pune în evidenþã, printr-o analizã
pertinentã, legãtura (interacþiunea) dintre individ ºi societate,
publicitatea fiind, din acest unghi de vedere, o adevãratã „sursã de
reprezentãri, simboluri ºi construcþii care optimizeazã ºi întãresc sinele
social într-o societate”2. Acest lucru, dupã unii specialiºti (v. Meltzer),
determinã oamenii sã-ºi construiascã realitãþi în cadrul unui proces de
interacþiune cu alte fiinþe umane. În cadrul unei societãþi de tip
comunicaþional, publicitatea joacã un rol important într-o astfel de
construcþie ºi de impunere a realitãþii, aºa cum afirmã Ilie Bãdescu.
Desigur dupã unii autori3, publicitatea poate fi analizatã ºi
prin prisma paradigmelor interacþionismului simbolic; respectiv,
paradigma psihologicã a interacþionismului, paradigma fenomenologicã
ºi paradigma etnometodologicã, ajungându-se la concluzia cã
publicitatea se aflã printre instrumentele privilegiate prin care actorii
sociali (organizaþii, indivizi, state), cum susþine Goffman, „dau un
spectacol în beneficiul celor care îi urmãresc” (citat în „Introducere în
publicitate”, semnatã de Dan Petre ºi Mihaela Nicola, 2004).
Prin urmare, potrivit acestei teorii, publicitatea îºi relevã un
rol pozitiv în societate, legat de funcþia ei de cunoaºtere, devenind
realizatoarea unui consens social ºi fãcând posibilã dezvoltarea
relaþiilor sociale care, dintr-o masã neconturatã, amorfã ca scop,
realizeazã o masã de oameni integratã într-un sistem social ce acþioneazã
dupã legile acesteia.
Publicitatea poate sã fie analizatã (ºi deci prezentatã) ºi din
perspectiva sinelui social ºi sinelui oglindit (H. James, C.H.Cooley),
a teoriei analizãrii impulsurilor (H. Blummer), a schemelor culturale ºi
a contextului acestora (Bãdescu, I., 1996). O legãturã în plus între
aceste arii teoretice ºi domeniile studiate o constituie faptul cã multe
dintre metodele folosite în prezent în cercetarea pentru publicitate ºi
relaþii publice aparþin etnometodologiei; între acestea, numind: interviul
focalizat, chestionarul cu alegeri precodificate, analiza de conþinut,
º.a.m.d. O altã abordare teoreticã vizeazã teoriile critice ºi cele ale
masificãrii, în special ªcoala de la Frankfurt. Tema conformismului
indus de publicitate (frecventã prezentã în cadrul acestor cuvinte) a
provocat cele mai multe controverse teoretice, majoritatea abordãrilor
fiind critice ºi susþinând cã publicitatea efectelor sociale produse sunt
negative (între altele, induce conformismul). În fapt, aceste teorii afirmã,
între altele, cã mass-media este responsabilã de condiþionarea opiniei
publice, de pasivitatea indivizilor ºi uniformizarea gusturilor acestora.
Din perspectiva ªcolii de la Frankfurt, mass-media ar impune primatul
afectului asupra reflecþiei ºi acþiunii, oferind principala cale de „trãire
a vieþii prin procurã”.
Publicitatea, din aceastã perspectivã, este expresia cea mai
pregnantã a culturii de masã; adicã, o „industrie culturalã” ºi „vârful de
lance al modelelor culturale de masã”, promotorul consumarismului
specific clasei de mijloc4. Din acest motiv, publicitatea nu acþioneazã
doar asupra indivizilor, ci ºi asupra culturii, volumului de cunoºtinþe,
valorilor ºi normelor sociale. Astfel, reclamele recurg la senzaþional
pentru a seduce publicul, etaleazã stimului materiali ºi erotici, iar
personajele ºi contextele comunicaþionale sunt simpliste ºi stereotipe.
Într-adevãr, publicitatea, nu de puþine ori, pune în circulaþie seturi de
imagini, idei ºi evaluãri, cliºee în gândire ºi comportament, prin care
indivizii sunt atraºi, apelând la acestea când îºi construiesc propriul
comportament. ªi nu vorbim doar de efectele pe termen scurt, imediate,
referitor la atitudinea, comunicarea de informaþii ºi comportament, ci
ºi de alte efecte, indirecte, induse la nivel colectiv ºi pe o duratã mai
lungã. Din acest punct de vedere McLuhan este un vizionar al
domeniului, rãsturnând modul în care era privit efectul tehnicilor de
comunicare în masã. Ceea ce este important, cu adevãrat, nu mai este
doar conþinutul mesajului, ci mai ales modul în care acesta este transmis,
precum ºi mijloacele de comunicare folosite pentru a-l transmite, adicã
particularitãþile acestora. Deci, modul de transmitere influenþeazã
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informaþia ºi, în cadrul unui proces, sfârºeºte prin a o modifica, ceea ce
înseamnã cã mijloacele de comunicare, de la presa clasicã, scrisã, ºi
pânã la cele mai sofisticate instrumente, influenþeazã individul ºi, odatã
cu el, societatea.
Importante, pentru definirea acestui domeniu - publicitateasunt ºi teoriile comunicãrii de masã. Ne referim, pe de o parte, la
teoriile care analizeazã mijloacele de comunicare în masã ca sisteme
sociale, în special la locul pe care îl ocupã agenþiile de publicitate ca
organizaþii, iar pe de alta parte avem în vedere teoriile construcþiei
sociale, care vizeazã comunicarea de masã ºi construirea înþelesului
valorilor. Avem de-a face, aici, cu mai multe tipuri de abordãri, respectiv,
abordarea sociologicã - interacþionismul simbolic ºi concepþiile despre
realitate (teoria lui Thomas, teoria predicþiilor autoîmplinite) ºi
abordarea psihosociologicã - schemele (scriptele) ca semnificaþie pentru
realitate5, potrivit cãrora publicitatea reuºeºte sã construiascã un limbaj
care unificã totalitatea acþiunilor umane, reuºind sã modeleze sistemele
de valori ºi reprezentãrile sociale. Faptul se explicã prin aceea cã
publicitatea produce modele (de atitudini ºi comportament) pentru
viaþa cotidianã, formând, prin reducþie operaþionalã, modele mentale
sub forma unor steriotipuri. De aceea, domeniul publicitãþii poate fi
întâlnit la baza celor mai multe acte si discursuri sociale, fiind
furnizorul iniþial de valori, de modele comparative ºi de evaluare a
schimburilor sociale.
Pentru publicitate însã, mai importante ni se par teoriile
efectelor comunicãrii de masã, evident din perspective antropologice,
sociologice ºi psihologice. Aceste teorii sunt prezentate pe trei axe6 :
axa intensitãþii, potrivit cãreia efectele sunt puternice, limitate, reale;
axa amplitudinii, producând microefecte, mezoefecte ºi macroefecte;
axa temporarã, ceea ce înseamnã cã efectele se pot manifesta pe termen
scurt, mediu sau lung. Teoriile efectelor puternice, la rândul lor,
subnumerã modele behavioriste (stimul - rãspuns, stimul - organism rãspuns), modelul hegemonic, curentul cultural - studiu (ªcoala de la
Birmingham, de exemplu) ºi modelul dependenþei.
Cât priveºte teoriile efectelor limitate, acestea au în vedere
modelul fluxului comunicãrii în doi paºi; respectiv, teoriile cultivãrii
(Grebner) ºi teoriile agendãrii. La rândul lor, teoriile efectelor slabe modelul „utilizãri ºi recompense”, având reprezentanþi de marcã
(Katz ºi Gurevitch), etnografia receptãrii, analiza receptãrii,
compartimentele audienþei ºi teoriile expunerii selective (I. Dragan,
1996; C.Coman, 1999).
Modelul cultivãrii al lui Grebner este considerat de specialiºti
„cu deosebire valoros”, pentru cã prezintã dimensiunea perceptivã a
comunicãrii publicitare ºi aratã cã publicitatea îºi construieºte mesajele
în funcþie de obiectivele ce reflectã evenimentele sociale: modificãri ale
modelor culturale, modificãri ale valorilor ºi stilurilor de viaþã, modificãri
privind gusturile consumatorilor sau chiar modificãri ale structurilor
sociale (D.Petre; M.Nicola, 2002). Grebner, în modelul sãu, prezintã
o viziune criticã asupra publicitãþii ºi a principalului sãu canal de
comunicare (televiziunea). Mai exact, el crede cã lumea simbolicã pe
care o prezintã televiziunea nu coincide cu realitatea socialã, ci este
mai degrabã o reflexie a unei structuri valorice ºi a relaþiilor sociale
latente pe care le presupune realitatea. O astfel de lume, simbolicã,
este capabilã sã influenþeze, pe termen lung, percepþia oamenilor asupra
realitãþii printr-un proces de cultivare, în timp ce publicitatea este un
beneficiar ºi un instrument privilegiat al acestui proces. Deci
publicitatea transformã aspecte comune în semnificanþi ai imaginarului,
inducând scenarii hedoniste*, sentimentul de euforie (I. Drãgan, 1996).
Macroefectele se manifestã la nivelul indivizilor, iar teoriile
subsecvente au în vedere percepþia, influenþa, persuasiunea sau
influenþarea comportamentului individului prin comunicare ºi
publicitate. Se are în vedere, aici, paradigma comunicãrii interpersonale
(Newcomb), teoriile echilibrului ºi coorientãrii (Heider), teoria
disonanþei cognitive (Festinger), teoriile diferenþelor individuale,
modelele behavioriste, teoria scripturilor (a înscrisurilor), teoriile
motivaþionale ºi de valori, ca ºi teoriile stilului de viaþã, (pe larg în
„Istoria sociologiei” de Ilie Bãdescu, Editura Porto Franco, 1998).
Mezoefectele vizeazã nivelul grupal, respectiv teoriile
socializãrii ºi influenþei indirecte (teorii ale mass-media ca agenþi ai
socializãrii, teoriile modelãrii, teoria expectaþiilor sociale, etc), iar
macroefectele vizeazã nivelul întregii societãþi (teorii ale agendãrii,
spirala tãcerii, teoriile dependenþei, teorii ale influenþei mediate, etc).
O altã zona ce alimenteazã „corpusul teoretic” (Dan Petre; Mihaela

Nicola, 2002), pe care se sprijinã analiza publicitãþii, îl reprezintã
psihologia , în special psihologia socialã, din perspectiva relaþiei individ
- grup. În ceea ce priveºte publicitatea, behaviorismul rãmâne o
paradigmã influentã, operând cu concepte precum stimul rãspuns,
condiþionare operantã. În psihologia consumatorului (cu relevanþã
deosebitã pentru studiul publicitãþii), aceastã perspectivã pune accent
pe învãþarea directã, pe observarea atentã a mediului ºi a interacþiunilor
individului cu acesta, sugerând cã membrii unei societãþi, în ipostaza
de consumatori, învaþã din propriile experienþe, modelând astfel
comportamentele de consum ºi de receptare a reclamelor.
Spre deosebire de behaviorism, teoria învãþãrii sociale acceptã
teoria învãþãrii mediate; în acest caz, modelele ce pot fi observate ºi
imitate de indivizi sunt specifice persoanelor relevante. Teoriile
influenþei sociale (în special teoria imitaþiei sociale) ne indicã cã existã
persoane pe care consumatorii le imitã cu uºurinþã, în principal pe
baza unei similaritãþi reale sau construite. In publicitate teoria se aplicã
prin preluarea de modele comportamentale, uºor de urmat
de indivizii grupului - þintã, vizat de publicitate (de fapt, de
comunicarea persuasivã).
Cât priveºte abordarea cognitivistã, aceasta pune accent mai
degrabã pe gândirea ºi pe motivaþiile intime ale consumatorului decât
pe comportamentul sãu. Intre teoriile importante pentru publicitate,
specifice cognitivismului, amintim teoria scripturilor sau a schemelor
cognitive. Aceastã teorie considerã cã procesele mentale (percepþia,
înþelegerea, interpretarea, memoria, etc.) sunt mediate de anumite
scheme mentale sau structuri ierarhizate de organizare a cunoºtinþelor.
Remarcãm, între altele, cã astfel de scheme sunt structuri cognitive
care includ diverse cunoºtinþe despre indivizi, situaþii, etc, derivate din
cunoaºterea sau experienþa anterioarã a individului. Schemele pe care
le foloseºte individul sunt constituite cultural, fiind influenþate, într-o
manierã hotãrâtoare, de spaþiul cultural cãruia îi aparþine individul.
Dar, dupã unii specialiºti, comportamentele indivizilor sunt
determinate ºi condiþionate genetic; avem de-a face, în acest caz, cu o
abordare biologistã, adicã fundamentatã pe baze biologice. Chiar dacã
o astfel de perspectivã nu mai este la modã, din multe motive,
implicaþiile sale, majore, rãmân încã valabile. Afirmaþia conduce la ideea,
deloc lipsitã de sens, cã o reclamã, de exemplu, este cu atât mai eficientã,
cu cât aceasta este mai bine adaptatã la realitãþile biologice ale indivizilor
(reclamele la produsele alimentare, care sunt mai eficiente când oamenii
sunt însetaþi, înfometaþi, atunci când sunt rulate dupã-amiaza sau seara,
nicidecum în timpul zilei).
Constructivismul defineºte ºi el, teoretic, substructurile
publicitãþii. Astfel, constructivismul trivial (atribuit lui Piaget)
vehiculeazã ideea cã datele conºtiinþei nu sunt preluate de subiect din
mediu, în mod pasiv, ci sunt construite într-o manierã activã. O astfel
de viziune contravine flagrant majoritãþii epistemologiilor* clasice, care
promoveazã modele simpliste ale comunicãrii, prin care este definitã
ca proces de transmitere a semnificaþiilor de la o persoanã la alta.
La rândul sãu, constructivismul radical determinã un alt
principiu, faþã de constructivismul trivial; anume cã procesul de
construire a realitãþii este un proces de adaptare dinamicã spre
interpretarea vizibilã a mediului înconjurãtor, iar individul nu
construieºte, cu precãdere, imaginea unei lumi reale, dar se raporteazã
la ea. Altfel spus, constructivismul radical nu neagã existenþa unei
realitãþi obiective, ci susþine doar cã indivizii umani nu au resorturile ºi
posibilitatea de a cunoaºte asemenea realitãþi.
Se poate vorbi însã ºi de un constructivism social, ba chiar ºi de un
constructivism cultural care, în ceea ce priveºte mediul comunicãrii,
intrã în detalii specifice. Înþelegem prin context social atât natura
(socialã) a proceselor de comunicare, cât ºi natura culturala a civilizaþiei
umane. Cu alte cuvinte, a construirii sau achiziþiei în timp a acelor
concepte operaþionale pe care se bazeazã orice proces de comunicare.
În analiza publicitãþii mai pot fi avute în vedere: teoriile
atribuirii, teoriile motivaþiei (în special teoriile nevoilor a lui Maslow,
modelul bifactorial al lui Herzberg, teoria expectanþei a lui Vroom,
teoria reactanþei a lui Brehm), teoria echitãþii a lui Adams, etc. Deosebit
de relevante, pentru publicitate, sunt ºi modelele procesãrii informaþiei,
care au stat la baza dezvoltãrii modelelor persuasiunii, care au urmãrit
sã explice impactul comunicãrii publicitare: modelul ierarhiei efectelor,
modelul procesãrii informaþiilor, modelul reacþiilor cognitive, modelul
experimental al lui J. -N. Kapferer7, modelul probabilitãþii elaborãrii
(ELM), modelul atitudinii faþã de reclamã.

Conceptul persuasiunii însoþeºte publicitatea ca un leitmotiv,
iar teoriile care îl studiazã ocupã un loc deosebit de important în
ansamblul teoretic al comunicãrii sociale (ºi al publicitãþii). Dintre
aceste teorii, menþionãm modelul medierilor multiple propus de
Havland ºi colectivul ªcolii de la Yale, modelul experimental care se
aflã la baza celor mai multe dintre cercetãrile actuale din domeniul
persuasiunii. Acesta presupune persuasiunea ca o succesiune
incrementalã de faze, fiecare depinzând în mod determinant de celelalte;
aceste faze sunt:
1) expunerea la mesaj;
2) atenþia acordatã mesajului;
3) înþelegerea mesajului;
4) acceptarea sau respingerea mesajului;
5) persistenþa schimbãrii atitudinale;
6) acþiunea pe baza noii atitudini.8
Modelele procesãrii informaþiei trateazã felul în care indivizii
reacþioneazã la informaþie, adicã la modul cum o codificã pentru a o
învãþa, respectiv a o asocia cu informaþiile deja existente ºi ulterior
pentru a o memora.
Cu alte cuvinte, aceste modele vizeazã procesele mentale interne ale
individului, ºi nu abordeazã dimensiunile externe ale procesului de
comunicare. Pentru cã, procesarea informaþiei presupune activitãþi
cognitive: percepþie, gãndire, rezolvare de probleme, reprezentare, dar
ºi de uitare, aºa cum afirmã unii specialiºti (Atkinson ºi Shiffrin ).
Modelul reacþiilor cognitive porneºte de la ipoteza cã învãþarea joacã
un rol important în schimbarea atitudinalã ºi persistenþa acesteia;
totodatã, el pune un accent major pe rolul de mediator al reacþiilor
cognitive generate de receptori în timpul expunerii la comunicarea
persuasivã. Modelul demonstreazã experimental cã receptorul
mesajului se bazeazã, pentru a ajunge la o atitudine dupã expunere,
mai mult pe propriile reacþii mentale faþa de conþinutul acestuia decât
pe conþinutul propriu-zis.
O importanþã specialã, aplicatã publicitãþii, o are viziunea
lui Jung, în legãturã cu importanþa simbolurilor. In acest caz,
publicitatea este privitã ca un ansamblu de mituri, simboluri ºi arhetipuri
cu ajutorul cãrora aceasta reuºeºte sa identifice ºi sã exploateze
aspiraþiile consumatorului, intervenind activ în procesul construcþiei
simbolice. Cu deosebire sunt analizate miturile publicitare, construcþii
ample ce opereazã frecvent o întoarcere la origine; deci, la arhetipuri.
Freud distinge patru tipuri de nevoi ale individului:
1) nevoia de identificare a receptorului cu sursa;
2) nevoia de proiecþie;
3) nevoia de transfer;
4) nevoia de raþionalizare, nevoi stimulate adesea de comunicarea
publicitarã.
Prin urmare, avem de-a face cu o viziune psihanaliticã,care
aduce un corpus teoretic consistent, mai ales prin teoria arhetipurilor
ºi a tipurilor de personalitate a lui Jung ºi teoria necesitãþilor a lui
Freud, teorii foarte influente în publicitate, deºi existã ºi alte curente
psihanalitice (cum ar fi cele privind psihologia socialã), care au abordat
tematica publicitãþii (avem în vedere teoriile lui Erickson, Adler,
Horney, Fromm etc).
În acelaºi timp, nu trebuie sã trecem peste faptul cã reclamele
apeleazã frecvent la prestigiul unor vedete pentru a stimula nevoia de
identificare a consumatorului cu acestea. Mecanismul acesta constã în
folosirea de persoane, contexte, imagini, stiluri de viaþã asemãnãtoare
cu cele specifice consumatorului lor.
Desigur, o altã zonã teoreticã ce alimenteazã domeniul teoretic
al publicitãþii este cea a economiei ºi a marketingului; astfel, perspectiva
„expectaþiilor raþionale” (raþionalismul ºi teoriile economice ale
expectaþiilor raþionale) în ceea ce priveºte comportamentul indivizilor
se sprijinã pe o abordare economicã. Astfel, economiºtii pornesc de la
premisa cã indivizii gândesc raþional, având în vedere toate datele unei
situaþii. De altfel, pe o astfel de teorie, sunt fundamentate toate
abordãrile publicitare clasice, în care mesajele enumerã toate avantajele
produsului (publicitar), enumerând cifre ºi diverºi parametri funcþionali.
In sfârºit, corpusul teoretic al publicitãþii, se sprijinã ºi pe semioticã*
, lingvisticã ºi retoricã; avem în vedere, între altele, paradigma semioticã
referitoare la descrierea simbolisticii ºi mitologiei discursului publicitar,
indicând, cu ajutorul pragmaticii ºi sintaxei, regulile de construire
eficientã a mesajelor publicitare, demers orientat cu precãdere cãtre
creºterea eficienþei comunicãrii publicitare9
(continuare în pag. 11)
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„Îmi imaginez Raiul ca pe o imensã bibliotecã”
interviu cu profesorul, scriitorul ºi publicistul Vasile GHICA
GH. Nazare: Vasile Ghica,
profesor, scriitor, publicist. Cum
comentaþi?
Vasile Ghica: Profesor am
fost toatã viaþa. Este profesiunea
mea fundamentalã. ªi chiar când am
avut alte funcþii, am venit mereu în
contact cu elevii ºi cu dascãlii lor.
Am îndrãgit-o atât de mult încât pot
spune cã am atins rangul de vocaþie.
Este fascinant sã poþi ajuta aceastã
„materie primã” care este copilul sã
descopere lumea, dar ºi pe el însuºi.
Sã-i declanºezi setea cognitivã ºi
tulburãtorul mecanism întrebarerãspuns, sã-l împrieteneºti cu arta ºi cu semenii.
Scriitorul din mine a apãrut târziu, când mi-am dat seama
cã ceva-ceva aº putea sã le spun ºi eu semenilor. Nu am o
respiraþie largã în domeniu, nu am harul unor vaste construcþii
etice, dramatice ori eseistice. Când am descoperit cã am câteva
afinitãþi cu aforismul, m-am lipit de el „ca marca de scrisoare”.
Ca publicist, am relatat despre cãutãrile ºi împlinirile unor oameni
sau segmente socio-profesionale, îndeosebi din zona culturii,
mi-am exprimat variate opinii legate de educaþie ºi de învãþãmânt.
Gh. Nazare: Ce ar scrie Vasile Ghica într-un eventual
roman „Viaþa la þarã”. Ce amintiri aþi dori sã evocaþi despre
copilãria Dumneavoastrã, despre casa pãrinteascã, despre
oamenii satului, despre ªcoala ruralã?
V.G.: M-am nãscut ºi am trãit pânã la vârsta de 14 ani
într-un sat – Priponeºti – din judeþul nostru. Nu este o zi în care
gândurile sã nu-mi alerge sprinþare pe dealurile unde pãºteam
vitele, unde mã jucam cu alþi copii „de parcã toatã lumea era a
noastrã”, vorba marelui humuleºtean. Vremurile erau însã
cumplite: rãzboi, secetã, colectivizare. Tata era pe front, iar mama,
singurã, trebuia sã se ocupe de cei cinci copii mãrunþei, dar ºi de
munca grea a câmpului. Am supravieþuit ºi secetei. Ruºii ne
luaserã douã vaci dar pãrinþii au reuºit sã cumpere peste câtva
timp încã douã. Când comunismul a început sã-ºi arate colþii
eram deja mãriºor. Oricât se fereau pãrinþii sã ne cruþe de
necazurile prin care treceam ºi aveau grijã sã nu ne scape anumite
opinii ostile regimului, pe care noi le-am fi putut în mod
inconºtient divulga, câteva secvenþe m-au marcat definitiv.
Tata era un cititor pasionat, deºi avea numai patru clase.
Identificându-i-se aceastã atracþie pentru lecturã, în armatã a
fost repartizat ca bibliotecar. Dupã rãzboi ºi-a încropit o bibliotecã
onorabilã. Mai mult, a publicat câteva articole în ziarul
„Universul”. Directorul publicaþiei, scriitorul Tudor Teodorescu
Braniºte, l-a chemat la Bucureºti ºi i-a oferit cu dedicaþie câteva
volume pe care le pãstrãm ºi acum. Ei bine, comuniºtii au început
sã rãscoleascã bibliotecile oamenilor. Pentru o carte
„duºmãnoasã” puteai sã faci ani grei de închisoare. De aceea,
într-o searã, tata a adunat cam o cãruþã de cãrþi ºi le-a dat foc în
spatele casei. M-a trimis în casã. Lãcrima mocnit. Altãdatã, s-a
întors seara de la muncã obosit ºi nervos. Cât se pregãtea masa
a luat ziarul „Scânteia” ºi s-a aºezat lângã lampa de gaz. A citit
puþin ºi a scuipat cu nãduf ziarul mincinos. A fost prima polemicã
politicã la care am asistat. Apoi am aflat de la copii cã pe la
miezul nopþii au venit securiºtii cu o maºinã neagrã ºi i-au arestat
pe chiaburii satului ºi pe alþi „duºmani” ai poporului.
La ºcoalã m-am dus „ilegal” înainte de a împlini ºapte
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ani, pentru cã nu mã puteam despãrþi de prietenul meu, Neculai.
În cei ºapte ani de ºcoalã, primarã ºi elementarã, am avut doar
un singur cadru didactic calificat, dar atmosfera din ºcoalã era
plãcutã, serioasã, exigentã chiar. Fãrã o pregãtire suplimentarã,
împreunã cu alþi cinci colegi de clasã, am reuºit la vestitul liceu
„Gh. Roºca Codreanu” din Bârlad.
Gh. N.: Care au fost vectorii devenirii Dvs.
intelectuale. Când v-aþi îndrãgostit…de carte, de limba ºi
literatura românã?
V.G.: Ca sã înfruntãm mai uºor vitregiile materiale, tata
a început sã practice un soi de negustorie ilegalã. Cumpãra
cantitãþi mari de nuci de la sãteni, le spãrgea, iar noi, copiii,
alegeam miezul pe care el îl vindea unor cofetari din Bucureºti.
Pentru cã munca noastrã era mai migãloasã, tata fãcea câte o
pauzã ºi ne citea, în special din Creangã ºi din Ispirescu. A fost
primul meu contact cu literatura. Pe la sfârºitul clasei întâi,
învãþãtoarea ne-a adus cãrþi de la bibliotecã. Eu am luat vreo
trei-patru ºi ajuns acasã, am ºi început sã le citesc. La gimnaziu,
am început sã scriu poezii, stimulat de învãþãtorul Gh. Filiche,
care le afiºa la gazeta ºcolii. Când eram la liceu un coleg mi-a luat
o poezie ºi-a dus-o unui consãtean de-al lui, care lucra la ziarul
local. Dupã un timp, poezia a fost publicatã. Colegul meu a luat
ziarul ºi-a trecut prin mai multe clase anunþând senzaþionala
veste. Devenisem un fel de erou al ºcolii. La ora de limba românã
„agentul meu literar” s-a dus victorios cu ziarul la catedrã.
Profesorul era o autoritate în materie. Fusese prieten cu Al. Sahia
ºi era în relaþii foarte bune cu Eugen Jebeleanu, fãcuse niºte
stagii de pregãtire la Paris, descoperise în arhive un postum
eminescian. A luat ziarul, m-a chemat la catedrã, lângã el, ºi a
citit cu glas tare creaþia mea. S-a uitat apoi pe sub sprinceanã la
mine ºi-a decretat, cu îndreptãþit dispreþ: „E buniºoarã dar
dac-o scuturi…” Elanul meu liric s-a frânt atunci pentru foarte
multã vreme. Ajuns student la filologia ieºeanã, am început sã
frecventez celebra Bibliotecã „Mihai Eminescu”. Mi-a cãzut în
mânã broºuri ca „Gânduri nepieptãnate”, semnatã de Stanislav
Jarry Lec. Am citit-o de câteva ori într-o noapte. Am simþit cã
aºa ceva aº putea sã încerc ºi eu sã scriu. De a doua zi ºi pânã
astãzi nu am mai avut nici o picãturã de liniºte. Aforismul m-a
acaparat total. Puteam sã-l dau în judecatã pentru cã mi-a furat
trei sferturi din viaþã.
Gh.N.: Sunteþi un împãtimit al condeiului. Ce ºi cât
aþi scris? Cât aþi publicat din ceea ce aþi scris?
V.G.: Scriu aproape zilnic câte ceva, dar la tipar trimit
foarte puþin. Am publicat, totuºi, câteva sute de articole, patru
volume de interes didactic, o plachetã de versuri, un volum de
prozã umoristicã, un mic dicþionar enciclopedic ºi câteva volume
de aforisme, dintre care unul în ediþie româno-francezã, iar altul
în ediþie româno-englezã. Acum se lucreazã la traducerea unui
volumaº în limba turcã. De ce în aceastã limbã? Pentru cã ei
nu-ºi bat joc de culturã. Ministerul lor de resort selecteazã cu
atenþie cãrþile care urmeazã a fi tipãrite, le subvenþioneazã
integral, apoi le difuzeazã bibliotecilor publice. La noi s-a renunþat
la acest sistem întrucât a fost considerat de sorginte comunistã.
Fãrã comentarii. S-a distrus sistemul de difuzare a cãrþii. Scriitorii
îºi scot în regie proprie volumele, apoi le oferã cadou
cunoscuþilor de pe scara blocului. Unde vom ajunge, nu este
greu de ghicit. Îndepãrtarea omului contemporan de artã a devenit
dramaticã. Pragmatismul exacerbat ºi apetitul bolnãvicios pentru
divertismentul vulgar conduc la o nemaiîntâlnitã sãrãcire
spiritualã a locuitorilor planetei. Se spune mereu cã arta este

numai pentru elite, iar sloganul „artã pentru mase” rãmâne o
utopie comunistã. Mã încãpãþânez sã cred cã suntem în eroare.
Da! Nu putem vulgariza arta descoperind creatori pe toate
drumurile. Dar când este vorba de consumatorii de frumos trebuie
sã þinem cont cã viaþa omului este unicã ºi este pãcat, mare
pãcat, sã treacã prin lume fãrã sã se înfrupte din creaþiile unor
genii pe care omenirea le-a zãmislit dupã eforturi seculare. De
altfel, tonul aforismelor mele este în do minor. Sufãr din cauza
degradãrii morale ºi spirituale a omului contemporan. Progresul
tehnic nu a putut fi acompaniat de o ameliorare substanþialã
sub raport moral. Îmi permiteþi sã reproduc douã aforisme care
surprind aceastã îngrijorare ºi se vor a fi modeste realizãri:
„Lumea contemporanã este un vapor care se scufundã, iar
cãlãtorii se calcã în picioare pentru cabine de lux” / „Ultima
licitaþie s-a încheiat. Condiþia umanã a pierdut livada cu viºini”
Gh.N.: Aþi fost mulþi ani persoanã publicã, aþi
îndeplinit funcþii onorabile: inspector ºcolar metodist al CCD,
consilier local. Ce consideraþi cã meritã reþinut ca experienþã
profesionalã ºi ca experienþã de viaþã din exercitarea
acestor funcþii?
V.G.: Trecând prin aceste funcþii m-am îmbogãþit
substanþial atât profesional, cât ºi ca fapte de viaþã. Am
cunoscut multã lume, am acumulat informaþii, cunoºtinþe, dar ºi
obosealã. Ca inspector ºcolar am reþinut experienþa de excepþie
a unor colegi pe care am prelucrat-o ºi am transmis-o apoi
celorlalþi dascãli. Am cultivat cu obstinaþie în rândul cadrelor
didactice dorinþa de autodepãºire, setea de performanþã.
M-am strãduit sã înfiinþez grupe de artã pentru copiii
talentaþi din zona Tecuci. Dupã numai câþiva ani în familiile din
urbea noastrã existau peste 300 de piane ºi mult mai multe viori.
Printre profesorii de pian de atunci se afla ºi gãlãþeanca Livia
Teodorescu, astãzi o celebritate mondialã. Concertele trimestriale
ale micilor muzicieni fãceau sãli pline. Acum s-a spulberat totul.
Ca metodist, m-am strãduit sã diversific paleta manifestãrilor
metodice ºi sã sprijin pe cei interesaþi de creativitatea didacticã.
Am fost implicat timp de 12 ani în viaþa culturalã a oraºului în
calitate de consilier local. Îmi amintesc cu plãcere de efervescenþa
spiritualã care exista ºi care se menþine ºi astãzi. Personal, am
reuºit, cu sprijinul Primãriei, sã pun bazele cercetãºiei, preluând
vechea ºi rodnica experienþã din prima jumãtate a secolului
trecut. Cercetãºia înseamnã, în esenþã, activitãþi în naturã,
cinstirea eroilor ºi cultivarea sentimentului patriotic. În fiecare
primãvarã, Ziua Naþionalã a Cercetaºilor Români se serbeazã cu
fast la noi, pentru cã tecucenii au fost primii din Europa care au
ridicat o statuie copiilor eroi cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial.
Tot în calitate de consilier, am iniþiat împreunã cu prof.
Eleonora Stamate, Gala teatrului ºcolar, ajunsã la a XI-a ediþie,
m-am zbãtut pentru realizarea „Aleii Personalitãþilor” - zece
busturi -, pentru apariþia a douã reviste culturale, etc. Am pus
umãrul la înfiinþarea în Tecuci a Filialei ID a Universitãþii „Dunãrea
de Jos” Galaþi, pe care o coordonez ºi în prezent.
Gh.N.: Se spune, uneori, mai ales de cãtre vârstnici,
reflectând la un fapt cotidian adesea mai puþin plãcut, cã „pe
vremea noastrã…”. Vã rog sã comentaþi realismul sau ficþiunea
acestei sintagme, ca unul care toatã viaþa aþi fãcut educaþie.
V.G.: Idealizarea nemotivatã a trecutului, dar ºi ridicarea
în slãvi a prezentului, doar cã este mai tânãr” sunt
contraproductive. Totul trebuie trecut prin filtrul raþiunii ºi supus
rigorilor eficienþei. Ador prezentul, dacã am convingerea cã
durerile lui sunt ale facerii nu ale agoniei. Raportat la soarta
învãþãmântului, ne-am permis sã sfidãm împlinirile certe
de altãdatã.
Sã nu uitãm cã la solicitarea lui Carol I, Spiru Haret,
dincolo de culoarea lui politicã, a fost menþinut ca ministru 12
ani ºi a realizat un învãþãmânt în care mai dãm de vreo 60 de ani

cu baroasele ºi nu reuºim sã-l distrugem de tot. Iar Spiru Haret
îi ruga pe politicieni sã nu-i transforme pe dascãli în bieþi agenþi
electorali. Ce am respectat noi din aceste gesturi responsabile?
Am schimbat aproape anual ministrul ºi înlocuim pe criterii
politice ºi femeia de serviciu. De unde sã curgã performanþele?
7) Domnule Ghica, sunt convins cã Tecuciul vã
revendicã drept unul dintre cei mai importanþi oameni de
culturã ai urbei. De pe aceastã poziþie, vã rog sã evidenþiaþi
câteva repere ale Tecuciului cultural de ieri ºi de azi, ale
prezenþei Tecuciului în patrimoniul cultural naþional.
Trecutul cultural al urbei noastre ºi al zonelor cuprinse
în fostul judeþ Tecuci este impresionant. Costachi Conachi,
Calistrat Hogaº, Hortensia Papadat Bengescu, ªtefan Peticã,
Ioan Petrovici, George Apostu, Iorgu Iordan sunt doar câteva
dintre personalitãþile de prim rang care ºi-au legat destinul de
aceste locuri. Educaþia se face pornind de la modele. Este un
truism pe care dascãlii de astãzi nu trebuie sã-l uite. Material
bibliografic avem destul. Important este sã avem ºi
voinþa necesarã.
Am fãcut mai sus câteva referiri la viaþa culturalã de
astãzi a localitãþii noastre. Au loc evenimente interesante,
atractive, variate, dense. Participarea intelectualilor este însã
modestã. Mai existã ºi orgolii exagerate din partea unor fãcãtori
de culturã. Un pic de modestie nu stricã. Pentru cã gloria autumã
este fadã, iar cealaltã are rigorile ei implacabile. Le tot repet, din
când în când, o zicere de-a mea: „Dupã parastasul de 40 de zile,
multora dintre noi nu ne mai aduce nici un omagiu” ºi atunci, de
ce atâta încrâncenare?
8) Aþi avut o viaþã profesionalã deosebit de dinamicã,
cu rezultate remarcabile în domeniile învãþãmântului ºi
culturii. Aþi primit rãsplata cuvenitã pentru faptele
Dumneavoastrã? Din partea cui ºi care au fost acestea?
Nu m-am gândit niciodatã la rãsplatã, evident, în afara
retribuþiei lunare. Nu am vizat topurile. Mi-a fost fricã însã sã nu
ajung în plutonul codaº. Despre încercãrile mele, critica s-a
pronunþat favorabil, uneori jenant de exagerat. Mã refer la Paul
von Melle care mã alãturã moraliºtilor francezi. Mã bucur când
semenii îmi reproduc câte o zicere de-a mea. Pe unele le aud
rostite pe la Radio ºi TV, fãrã precizarea autorului. Cum sã te
superi, când gândurile tale se folclorizeazã?
O întâmplare recentã m-a tulburat chiar. În zorii unei
zile, alergam spre lacul „Crâng”, unde îmi dezmorþesc mãdularele.
Un gardian m-a privit lung ca pe un infractor fugit de la locul
faptei. La întoarcere mi-a verificat identitatea.„ Dvs. sunteþi
cutare?” m-a interpelat pe un ton grav. „Am acasã douã cãrþi.
Una este scrisã de dvs. O þin permanent pe noptierã. Citesc
uneori câteva rânduri. Pe unele nu le înþeleg, dar, în general, îmi
plac.”
Ce mi-aº mai putea dori? Mã publicã lunar revista
„Origini”, care hrãneºte diaspora româneascã de pretutindeni.
Sunt prezent pe Internet sub aripa unor edituri online serioase.
Alte titluri ºi ordine nu mã intereseazã. Nu-mi doresc sã fiu
„cetãþean de onoare” pentru cã mi-aº face pre mulþi duºmani. ªi
mie îmi place sã mã împac cu toatã lumea.
Nevastã-mea, care þine de aripa pragmaticã, mã întreabã
mereu ce câºtig de la cercetaºi, mai ales când îmbrac þinuta de
paradã, ºi de la manifestãrile culturale. ªtie cã întrebãrile sunt
retorice, dar sperã sã-mi mai tempereze entuziasmul. Ce
Dumnezeu, se-ncruntã ea tandru. Eºti om bãtrân”
Vã mulþumesc! Sãnãtate ºi…cât mai multe aforisme!
Interviu realizat de Gh. Nazare
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Întâmplãri pentru tinerii
care rãmân în România
Ceea ce au dorit un grup de tineri sã demonstreze
în aerul pe care îl respirã împreunã cu pãrinþii lor a fost în
primul rând îndrãzneala. Au gândit cã dacã tot vor sã facã,
mãcar sã facã bine. Îndrãzneala lor nu a fost aceea a unor
gesturi extreme, care sã se lase, eventual, cu genunchi
bandajaþi ºi capete sparte. Ei au dorit sã întâlneascã la ei
acasã oameni care se vãd la televizor ºi care cunosc
România: ca scriitori, ca observatori ai fenomenului politic
ºi civic ori ca universitari de anvergurã care scriu cãrþi bune
de citit!
Aceºtia sunt studenþii ºi foºtii studenþi de la
Asociaþia Tinerilor Voluntari (ei îºi spun ACTIV), care, pânã
sã plece pe la studii în zãrile occidentale ale lumii, i-au chemat
aici, într-un proiect numit „Dialoguri în democraþie” (finanþat
de Centrul Cultural American) pe Cristian Pârvulescu,
preºedintele Asociaþiei Pro Democraþia ºi decanul Facultãþii
de ªtiinþe Politice a SNSPA, pe Stelian Tãnase, scriitor, om
de televiziune ºi profesor universitar, pe Nicu Gavriluþã,
decanul Facultãþii de Filosofie ºi ªtiinþe social-politice din
Iaºi ºi autorul primei monografii despre opera ºtiinþificã a
lui Ioan Petru Culianu. Toþi trei oamneni pe cât de ºcoliþi, pe
atât de modeºti, deschiºi comunicãrii ºi receptivi la
nedumeririle tinerilor de la Dunãrea de Jos, studenþi într-ale
filosofiei, sociologiei ºi jurnalismului.
Cum e sã stai de vorbã cu oameni care nu privesc
spre Galaþi prin complexul de superioritate ºi nici nu induc
complexe opuse partenerilor de dialog, pot spune, de pildã,
ºi cei câþiva prezenþi la lansarea romanului Maestro al lui
Stelian Tãnase, în atmosfera colocvialã a redacþiei Viaþa
Liberã ºi stundenþii de la jurnalism care au învãþat cã de la
dezbatere la spectacol nu e decât un pas în industria media
care guverneazã vieþile românilor.
Cum aratã România prin ochii unui om precum
profesorul Pârvulescu, care dincolo de faptul cã predã ºtiinþe
politice crede în civism, în forþa regeneratoare pe care o
aduce generaþia tinerilor de azi ºi în a cãror capacitate de
reflecþie ºi reacþie stã gradul de democraþie ºi fineþea culturii
politice? Sau care sunt interogaþiile de naturã sociologicã pe
care antropologia socialã ºi culturalã contemporanã (titlul
cãrþii profesorului Gavriluþã, lansatã la Facultatea de Istorie,
Filosofie ºi Teologie) le poartã în încercarea de a da seama
despre omul de azi? Sau care au fost oamenii care l-au format
ºi ajutat pe scriitorul cãruia editurile slujitoare partidului
comunist i-au refuzat douã romane înainte de 1990?
Reflectãrile ºi reacþiile la aceste întâlniri, care i-au
confruntat pe tineri cu propriile lor temeri privind prezentul
ºi viitorul democraþiei, criza umanã ºi obsesiile unei lumi în
continuã schimbare pot fi gãsite aici* (!) sau în altã parte.
Dar senzaþia, pe care numai un tânãr de 25 de ani o poate
simþi atunci când întâlneºte un om cu gândirea limpede ºi
neviciatã de orgoliu este unicã, privilegiu doar pentru cei
care au fost acolo. Poate cã aceia vor ºti, mai bine decât
oamenii mari de azi, sã construiascã România care sã nu ne
mai ocupe tot timpul (sic!).

Ion CORDONEANU
* http://www.supliment.polirom.ro/shownews.
http://www.impartial.ro
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TEORII PRIVIND PUBLICITATEA
(urmare din pag. 7)
Prin urmare, semiotica lucreazã cu „structurile narative ale
reclamelor”, cu „miturile mãrcilor”, cu elemente care definesc „imageria
vieþii moderne”, cum se exprimã D. Rovenþa - Frumuºani („Semioticã,
societate, culturã, Iaºi, Institutul European), dar ºi alþi specialiºti. În
acest fel, comunicarea publicitarã devine un canal de transmitere a
mesajelor cu ajutorul limbajului, pe baza unor coduri specifice. Pornind
de la ideea cã mesajul este un element al procesului de reprezentare, un
intermediar între realitate ºi imaginea ei, constatãm cã produsele, prin
intermediul semioticii, depãºesc stadiul de simple obiecte comerciale,
fiind comunicate de publicitate drept „mãrci”; mai exact, discursuri
ideologizante, spaþii simbolice, cu mult mai ample ºi mai importante
decât caracteristicile funcþionale ale acestora. Astfel spus, semiotica
permite studiul modelelor simbolice ale publicurilor reclamelor,
credinþele culturale ºi identificarea factorilor care stau în spatele
consumatorilor; de fapt, a comportamentului pe care aceºtia l-au
adoptat. In acest fel, semiotica furnizeazã informaþii valoroase pentru
construirea stimulilor publicitari, desigur în acord cu specificul cultural
al grupurilor - þintã.
Aplicatã în publicitate, retoricã ** este preocupatã de
caracterul persuasiv al comunicãrii publicitare. ªi aceasta, pentru cã
însuºi scopul declarat al retoricii clasice este persuasiunea, considerând
mai important modul de exprimare al unei idei faþã de contextul în care
aceasta se situeazã. Pe de altã parte, retorica este utilizatã în analizele
de conþinut, unde, prin investigarea modalitãþilor de producere a
semnificaþiei, oferã instrumentele de investigare a puterii persuasive a
figurilor de stil publicitare. De altfel, este un lucru cunoscut faptul cã
publicitatea reprezintã un domeniu în care sunt utilizate cu
preponderenþã operaþiile retorice, care urmãresc crearea de conotaþii,
obþinerea de efecte afective ºi dispoziþii emoþionale, urmãrind sã
influenþeze, astfel, atitudinea generalã faþã de reclamã a consumatorilor.
În crearea modelelor publicitare (de fapt, a comunicãrii publicitare),
un loc aparte îl ocupã, dupã cum este unanim recunoscut, ªcoala de la
Palo Alto, reprezentatã, în primul rând, de Watzlawick, Bateson, Beavin
ºi Jackson. Aceasta oferã o paradigmã comunicaþionalã a comunicãrii
deosebitã faþã de cele bazate pe teoriile informaþiei sau de modelele
lingvistice clasice.
Reprezentanþii acestei ºcoli - importante ºi influente în acelaºi
timp - considerã cã a comunica nu înseamnã doar a transmite informaþii
ºi a elabora coduri, ci printr-o atitudine specificã, prin care actorii
sociali modeleazã spaþiul public, fenomenul comunicãrii publicitare
este privit ca o formã de persuasiune colectivã, unde sensul apare prin
contextualizarea ºi manipularea situaþiilor de referinþã. Alte abordãri
clasificã teoriile comunicãrii de tip publicitar dupã finalitãþile acestora;
respectiv, teorii care conduc la creºterea eficienþei publicitãþii ºi teorii
menite sã creeze modele de protejare a publicului de efectele sociale
nedorite ale publicitãþii.
Note
1
Bãdescu, Ilie, Istoria sociologiei, Editura Eminescu, Bucureºti, 1996;
2
Petre, Dan; Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate, Editura
Comunicare.ro, Bucureºti, 2004.
3
Ibidem; * paradigmã, paradigme = s.f., totalitatea formelor flexionare
ale unui cuvânt;
4
Brune, F, Fericirea ca obligaþie, Psihologia ºi sociologia publicitãþii,
Bucureºti, 2003.
5
Petre, Dan; Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate, Editura
Comunicare.ro, Bucureºti, 2004 (citând pe Drãgan, I., 1996; Coman,
M., 1999);
6
Ibidem.* hedonism (epistemiologic = s.f., parte a gnoseologiei care
studiazã procesul cunoaºterii; teorie a cunoaºterii.
7
Kopferer J. N., Cãile persuasiunii. Modul de influenþare a
comportamentelor prin mass-media ºi publicitate, Editura
Comunicare.ro, Bucureºti, 2002;
8
Ibidem.* semioticã, s.f. = numele ºtiinþei care se ocupã cu studiul general
al semnelor întrebuinþate în cadrul vieþii sociale (v. Breban, Vasile, Dicþionar
al limbii române, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1980);
9
Petre, Dan; Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate, Editura
Comunicare.ro, Bucureºti, 2002;** retoric (-ã), retorici, -e, adj; 1) s.f,
arta de a vorbi convingãtor, printr-o argumentaþie bogatã, riguroasã,
atrãgãtoare; 2) adj. care aparþine retoricii, privitor la retoricã.

Ipostaze ale darului în mentalitatea tradiþionalã româneascã
Dãruim adeseori prietenilor, rudelor, celor apropiaþi,
obiecte cu valoare mai mult sau mai puþin simbolicã. Ne-am
întrebat însã ce este, ce semnificã darul? Sociologii definesc
darul ca fiind „un obiect material cu valoare utilitarã (de consum)
sau numai simbolicã, oferit sau primit ca mijlocire a unei relaþii
sociale de prietenie, de vecinãtate, de cooperare, de prestigiu,
de ierarhie sau chiar de rivalitate”1. Dupã alte surse, „un dar
este un act voluntar, individual sau colectiv, care poate sau nu
sã fie solicitat de persoana care îl primeºte”2. Din perspectivã
etnologicã, în spaþiul social românesc cercetãtorii includ în
categoria darului munca (claca, ºezãtoarea), darul augural
(urarea), cântecele rituale (colindele), darul alimentar dar ºi darul
în obiecte sau bani.
1. Darul la naºtere
Primele daruri oferite în cadrul acestui important rit de
trecere sunt cele pregãtite ursitoarelor. În seara când sunt
aºteptate pentru a hotãrî soarta noului nãscut, se pregãteºte pe
o mãsuþã „pâine, sare, apã, lânã, untdelemn, lumânãri, busuioc,
bani, uneori o oglindã sau un pieptene”3. Darurile pentru
ursitoare aveau un sens sacrificial. În unele pãrþi, pe lângã cele
enumerate mai sus, mai apare „o batã roºie, vin roºu ºi un pahar
de apã legat cu trei fire de mãtase roºie”4.Obiectele dãruite erau
de fapt substitute târzii ale întâiului sacrificiu. Prin culoarea roºie,
aceste componente ale sacrificiului simbolic substituiau sângele.
Imediat dupã naºtere, la casa lehuzei vin rudele,
prietenii, vecinele, cumetrele, finele, pentru a o vedea, aducândui, dupã putere, daruri. Rodini, în Bucovina, plocon în
Transilvania, cinstã ºi crãvai în Banat5, aceste daruri constau
în alimente (gãini fripte, plãcintã, unt, ouã, lapte, pâine, fructe),
dar ºi pânzã pentru scutece, vin sau rachiu fiert cu miere sau
zahãr. Aceste daruri se aduceau de la naºtere ºi pânã dupã
botezul copilului. Moaºa stã lângã lãuzã, primeºte darurile ºi
cinsteºte pe fiecare cu câte un pahar de rachiu sau vin ºi o
gustare.
2. Darul pâinii ºi al vinului
Prin aceste douã elemente – pâinea (hranã fizicã) ºi
vinul (hranã spiritualã) – se oferea întreaga hranã a naturii
omeneºti, acestea fiind „un simbol al vieþii omeneºti ºi al
personalitãþii”6.
Primul care a oferit daruri a fost însuºi Iisus. Din acest
motiv, nu cel ce dãruieºte creºtineºte pâine ºi vin este cel ce
sãvârºeºte darul, ci însuºi Iisus.
De la naºtere ºi nuntã ºi pânã la înmormântare, pâinea
ºi vinul sunt elemente prezente în mai toate momentele importante
din viaþa omului, având multiple conotaþii în plan magico-religios.
3. Darul vânatului
În cadrul comunitãþilor de vânãtoare, actul vânãtorii
era precedat de o serie întreagã de gesturi ºi formule cu caracter
magic, menite a îmbuna spiritele animalelor ºi a asigura o
vânãtoare bogatã. Asceza purificatoare era una dintre condiþiile
esenþiale ce trebuiau îndeplinite de vânãtori. Vânãtorul care
dorea sã dea de pomanã vânat, trebuia sã posteascã mai întâi,
sã nu profaneze insulte la adresa vânatului sau a patronului
vânãtorii.7 Vânatul era apoi sfinþit ºi consacrat de preot înainte
de a fi consumat.
4. Darul pentru morþi (pomana)
Pomana reprezintã ceea ce se dãruieºte „pentru

pomenirea mortului”, mântuirea sufletului ºi iertarea pãcatelor”8.
Oferite în special în sâmbetele ce preced marile sãrbãtori
religioase ºi sâmbãta, în general (consideratã a fi „ziua morþilor”),
darurile morþilor constau în „trimiterea de bucate ºi bãuturi,
precum ºi a unor obiecte pentru mâncat ºi bãut apã (castroane,
linguri, cãni) pe la vecini, neamuri ºi mai ales copiilor.”9 Darurile
pentru morþi mai aveau ºi rostul de a opri revenirea acestora în
lumea celor vii. Absenþa acestor pomeni îi obligã pe morþi sã
încalce anumite legi ale firii ºi sã se întoarcã în lumea din care au
plecat, pentru a-ºi lua cele cuvenite (apã, hranã, îmbrãcãminte).
5. Darurile aºezate la rãscruci sau fântâni
Acestea reprezintã o categorie aparte de daruri. Pâinea,
apa, vinul, poamele aºezate în aceste locuri considerate sacre,
reflectã identificarea (simbolicã) a sãracului, copilului,
pribeagului – beneficiarii acestor daruri – cu însuºi Iisus.
Dãruindu-le acestora, se dãruia, de fapt, Mântuitorului.
6. Darul în bani
Existã încã zone arhaice unde nu se dãruiesc bani
(Bihor) ori se dau foarte rar (Pãdureni)10. aparent, obiceiul de a
dãrui bani pare de origine recentã. Totuºi, el este mult mai vechi,
cetelor de colindãtori, de exemplu, dãruindu-li-se bani pentru a
le recompensa urãrile de bine dar ºi pentru ca, prin similitudine
(magie simpateticã) gospodarul colindat sã aibã mulþi bani în
anul viitor.
În multe zone, banii sunt singurul dar oferit cetei/
grupului. Din banii adunaþi se plãteau lãutarii, în Þara Bârsei
chiar pe întregul an.
Indiferent de categoria din care face parte darul, anumite
norme ºi interdicþii definesc actul ritual al dãruirii. Nu se oferã
oricum, oriunde, oricui ºi de cãtre oricine. Darul se oferã sincer,
cu inima curatã, pentru a fi primit la fel, cu inima deschisã. Nu se
oferã nimic peste prag, fereastrã sau hotar, cu mâna nespãlatã
sau murdarã.
Se fac daruri, în diverse contexte ºi cu diverse prilejuri,
pentru cã „aºa e datina”. În spaþiul românesc - ºi nu numai datina are valoarea de lege, iar autoritatea ei e redatã printr-o
singurã zicãtoare, a cãrei energie este însã impresionantã: „În
sânge se preface datina”. Ea devine, astfel, parte integrantã a
conºtiinþei sociale.

Ioan HORUJENCO
Note:
1. Zamfir Cãtãlin, Vlãsceanu Lazãr (coordonatori) Dicþionar de
sociologie, Ed.Babel, Buc.1993, p.157
2. Gavriluþã Nicu, Mentalitãþi ºi ritualuri magico-religioase, studii ºi
eseuri de istorie a sacrului, Ed.Polirom, Iaºi, 1998, p.116.
3. Evseev Ivan, Dicþionar de magie, demonologie ºi mitologie
româneascã, Ed. Amarcord, Timiºoara, 1998.
4. Gaviluþã Nicu, op.cit.,p.136.
5. Simion Florea Marian, Naºterea, Ed.Grai ºi Suflet –Cultura naþionalã,
Bucureºti, 1995.
6. Gavriluþã Nicu, apud Ofelia Vãduva, Paºi spre sacru, Din etnologia
alimentaþiei româneºti, Ed.Enciclopedicã, Bucureºti, 1996.
7. Vulcãnescu Romulus, Mitologie româneascã, Ed.Academiei,
Bucureºti, 1985, p.543.
8. Gavriluþã Nicu, op.cit.,p.130.
9. Gavriluþã Nicu, apud Simion Florea Marian, Înmormântarea la
români, Litotipografia Carol Göbl, Bucureºti, 1892, p.380.
10. Moise Ilie, Confrerii carpatice de tineret, Ceata de feciori,
Ed.Imago, Sibiu, 1999.
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Odette LIVEZEANU
O bucureºteancã neliniºtitã, aproape anxioasã, profesor de
limbã germanã. Preferã sã-ºi legitimeze mai mult viaþa din vis decât pe
cea obiectivatã de realitate, ca un copil cãruia îi displace instituþia ºi
convenþiile preferând ludicul ºi mediul oniric, dacã se poate chiar
încastrat în diurn, pentru cã „…mai comod e virtual”, zice Odette,
cãutându-ºi însã companionii, pentru ca în acest non-spaþiu vital sã nu
fie singurã: „…aº insista totuºi:/cine urcã cu mine / pe munte,/ cine mai
vrea o ascensiune?” Îi urãm curenþi calzi, ascendenþi!
Paul Sân Petru
RE-GENESIS
Pasãre de vis
Cu aripi strânse între linii perpendiculare.
Pasãre de vis
din cuibul somnului invers
n-o treziþi
din zborul ei de cristal.
Cu aripile întinse peste faþa
nevãzutelor
neºtiutelor
uitatelor
sunt aripi date cu legãmânt
încruciºãri nebune cu alte, alte zboruri
plutind peste lumile nenãscute
mai ales
lãsaþi-o sã culeagã
spicele cele dintâi
de la facerea lumilor
sã fie ea însãºi trupul
pentru pasãrea-mamã.
CHEMARE
Ea s-a oprit din drum
ºi mi-a spus simplu:
„Vino!”
Neînþelegând nimic
dar aproape instinctiv
m-am aruncat
spre primul punct alb
(un simplu contrast)
pe care l-am zãrit
nu ºtiu unde
ºi de ce.
Spre un punct
Care a cãpãtat formele gândurilor
voinþei mele
sufletului meu
Nereuºind sã mã desprind
el m-a cuprins în întregime.
Privindu-mã ºi încercând sã-l identific
am constatat cã eu eram punctul
care ºi-a auzit chemarea.
ªi…ea
plecând mai departe
se mai opreºte din când în când
pe câte un punct alb.
PLANUL B
ªtiu adevãrul:
Cã Tu nu m-ai izgonit niciodatã
nici din Grãdinã nici din Cer.
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Sunt doar o amânare
lãsatã sã se coacã:
o pâine caldã
prin voinþa Ta.
Mi-ai luat toate mãdularele
la timpul potrivit
ºi ai pus în ele
o Picãturã din…
Cuvântul Tãu
Lacrima Ta
Sângele Tãu
ªi…odatã
mãdularele mele vor obosi
sângele meu se va usca
lacrimile vor seca.
Doar Picãtura Ta
va ºti drumul cãtre Tine
ºi ea îþi va vorbi despre mine.
ªi când va vorbi
voi ºti cã m-a luat ºi pe mine cu ea.
ªi…eu sunt cel care îþi vorbeºte.
Acum ºtiu Adevãrul:
sunt deja în Cer
pentru cã el
a coborât în lume.
CINA CEA DE TAINÃ
Masa stã pieziº
cu picioarele înfipte îndãrãtnic
în þãrâna pãmântului,
mereu gata pregãtitã
mereu datã mai încolo.
Pe ea stau aºezate frumos
Cuvintele
frânte cu grijã
mereu tocmai bune
bune pentru a fi mestecate ºi sorbite.
Timpul
Cu colþi de nãpârcã flãmândã
Stã sã le-nghitã
ºi sã la soarbã
copioasã efemeritate.
Dar noi vom lua Masa
ºi o vom muta în cer
pe ea vom aºeza din nou cuvintele
frânte cu grijã
ca aducere-aminte
nemestecate ºi nesorbite.
Din sucul cuvintelor
va creºte
o nouã viþã
ºi din plãmãdeala lor
cuptorul de pâine.
Cuvintele se întorc acasã.
Dar Masa aceasta
din vãgãuna timpului
este sublimul obiect de mobilier
pe care l-a cunoscut vreodatã
Universul.

Dan BRÂNZEI
Dubito
(…ergo cogito)
Noi atârnãm în lume
prin simþuri fãrã noime.
Un fir de judecatã
Cu încetul ne sileºte
Sã admitem în afunduri
nedesenate nuanþe,
explozii iniþiale,
dileme în verdicturi.
Gândeam trei dimensiuni,
or fi acum doiºpe?
Acum particulele-s coarde
vibrând în legea lor.
De-o parte era spaþiul,
de alta era timpul
zãcând cuminþi ºi fixe;
acum sunt contopite,
zburlite de curburi.
Sã te încrezi în simþuri?
Doar cel ce se îndoieºte
îºi construieºte noime.
Lege
Se cam destramã noaptea
ºi lupul tot aleargã.
De-o vreme nu mai ºtie
cum ritmuri se încheagã
zvâcnind prin muºchii tari.
Doar propriile urme
înfipte în zãpadã
dau sensul fugii sale.
Nu vede altã urmã,
nu simte cãutat miros.
Dormise o zi întreagã
Cercând sã nu ia seamã
la golul din stomac.
Pornise-n asfinþit.
O fi oare o lege
Ca zorii sã-i opreascã
neobosita-i fugã?
Sau poate legea zice
sã cauþi cât trãieºti?
Rãtãcitor
Sub piscul unui munte
nu cãutãm poteci,
ci doar un mod cuminte
de a mã-ntoarce jos.
Un susur m-a atras
ºi m-a trezit ºezând
pe-o buzã de izvor.
- Modestule, gândit-am,
Ce rost ai tu aicea?
Nu suie cãlãtor
Aici, doar sub un nor
sã-ºi potoleascã setea!
încet ºi cu sfialã
eu l-am urmat la vale,
tãind în a mea cale
poteci de animale.
Am priceput rãspuns.
Din cele înºirate
pe-a muntelui cuprins

nu toate sunt lãsate
doar pentru întrebãri
de cãlãtori rãtãcitori.
Puºca latã
Pe-o bancã, într-un parc,
Privesc flori de castan.
În liniºte ºi pace
din flori ºi frunze-adun
o sperioasã cãprioarã.
O aripã de vânt
cutremurã o creangã
ºi schiþa cãprioarei
sfieºte sã se spargã.
Încerc sã o calmez,
În loc sã o aºez.
Un tropot de motor,
Adânc reverbator,
Stârneºte-un ciocãnit.
Claxonul de maºinã
încurcã ciripituri.
Rãguºit, un difuzor
Ne mai aduce în sonor
puºca ºi cureaua latã.
O sã mai pot vreodatã,
din flori ºi frunze de castan,
sã mai adun o cãprioarã?
Unei margarete
Simt rãutatea lumii
urcând încet ºi rece
din lacom ºi strãin oraº.
Cunosc gingaºe oaze
umplând mansarde strâmte
în blocuri terne, fãrã lifturi.
Doar trepte de beton tocit,
cu balustrade strâmbe
marcheazã zilnice golgote
din zona glaciarã
spre micile ferestre,
spre incandescenþã.
Închid brutal în clanþã
o poartã de grãdinã
spre a fugi de frigul
vrãjmaºului oraº.
ªtiu cuib de rândunicã
sub streaºinã murdarã
ºi vãd o pãpãdie
tânjind sã lumineze
o margine de gard.
Visez la o mansardã
sub cuibul rândunicii
din care sã se vadã
firava pãpãdie.
ªi visul singur ºtie
Neatârnat sã creascã,
Angoasa sã-ncãlzeascã.
La geamul de mansardã.
Apare-o margaretã
Zâmbind spre pãpãdie.
Îmi place la oraº.
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Cãtãlin Angelo IOAN
Uitaþii pãrinþi
Mereu, de veghe-n umbra noastrã,
Pãrinþii au uitat ce este somnul.
Flori, ofilite într-o glastrã,
Cautã-n cer dorit eternul.
Cu amintiri crestate-n suflet,
Adesea ei repetã gândul,
Nãscut adesea dintr-un urlet
Ce macinã-n simþiri strãfundul.
Copii fiind ne-arãtau pasul
În astã lume alunecoasã,
Timid devine apoi glasul
Când în zadar ne cheam’ acasã…
Pe file-ngãlbenite, ne-au învãþat cuvântul,
Privind la mâna tremurândã,
Visând sã cucerim Pãmântul
ªtergând a vieþii lor osândã.
Când micul trup ardea în focuri,
Ne rãcoreau cu-ale lor lacrimi,
Durerea lumii de prin veacuri
Se aduna în negre patimi.
Când de al dragostei fior
Privirile plecam sfioase,
Ei depãnau dintr-un fuior
Trecute întâmplãri duioase.
Prin ºcoli ne-au însoþit discreþi,
Emoþiile-au cernit în riduri,
Trãind mereu noi tinereþi
Spãrgând a vieþii ‘nalte ziduri.
Ajuns-am astãzi, noi, pãrinþi.
Începem sã uitãm ce este somnul,
Spre viaþã, înapoi, privim cuminþi
Înþelegându-ne acum însemnul.
Cu amintiri crestate-n suflet,
Adesea cãutãm strãfundul,
Ascuns adesea într-un urlet
Ce macinã-n simþiri tot gândul…
Riduri...
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Urmeazã cuminþi:
Ridul primei note - mândrie,
ªi acela al primului examen - satisfacþie.
Dar ridurile nu se opresc
ªi se înºirã unul dupã altul
Cu prima întâlnire - mirare,
Cu a doua ºi a treia - îngrijorare,
Cu ultima - uneori temere.
Din rid în rid, îmbãtrânim ºi pe faþã
Nu mai e loc pentru ridurile noastre.
Într-o bunã zi, pe faþa copilului vedem primul rid.
ªi atunci, toate ridurile noastre
Devin o simfonie la finalul cãreia
Spectatorii aplaudã cuminþi, în genunchi...
V
Vânãtori de ocazii ºi de false onoruri
Vegeteazã prin colþuri, aºteptând adormiþi,
Viermuiþi printre vintre, viseazã la sporuri
Vandabile mãrfuri din târgul de minþi.
Vacante poziþii, valori rãsturnate,
Vetuste metehne din vremi revenite
Vibreazã într-înºii speranþe turnate,
Vidanje se umplu prin putrede site.
Vagabonzii veniþi de prin timpuri apuse
Vegheazã atent la nimicul deplin,
Voluptoºi printre lumi final descompuse,
Viguroºi din paharul sorbit de prea plin.
Vânzãtori de ocazii ºi de false onoruri,
Vagabonzii veniþi de prin timpuri apuse
Viermuiþi printre vintre, viseazã în coruri
Voluptoºi ºi stupizi printre lumi nepãtrunse.
F
Ferecat în gânduri, departe, în suflet,
Frustrat de a vieþii grandoare imberbã,
Fecund arunc lumii, din slovã, un urlet,
Funebru acord printre frunze de jerbã.
Fanfaroni epatanþi printre false valori,
Femeiuºti de duzinã împãnate strident
Fascineazã în grupuri de albe palori
Fremãtând de dorinþa strigatã ardent.

Ca un comandant conºtiincios ºi plin de zel,
Seara, mã duc la oglindã ºi fac apelul ridurilor...

Filantropice gesturi aruncate-n emfazã,
Fabuloase donaþii - de iertare dorite
Fug spre bordeie, la ceas de amiazã,
Fictive-mpãcãri de prin conturi zãrite.

Primul este al celui dintâi pas al copilului meu.
De fericire...
Cel de-al doilea - un prim cuvânt.
De uimire...
Al treilea rid e prima zi de ºcoalã.
Speranþã...

Frustrat de a vieþii grandoare de jerbã,
Fecund arunc lumii, din slovã, un suflet,
Funebru acord într-o lume imberbã
Ferecat printre gânduri se zbate un urlet...

biletul de searã gãsit la iselin
(sub parfumul wish)

Dan Mircea CIPARIU

concentrat asupra unei memorii roz
golitã de soare ºi transparenþã: primesc resemnarea
pierderea de sine
jurnalele cu tãieturi pânã la sânge
ah! iselin
oh! iselin
sunt pregãtit de închis ºi exaltare
trag jaluzelele:
tocurile sunã transcendent
pe hârtie ºi în memoria complice
„ce faci, tu scrii cu picioarele mele?”
rockerii dau din cap
aºteptarea lor stã ghemuitã
pe o câmpie cu geamuri ºi oglinzi
acolo e inima ºi absenþa
„acolo e un lexic cu peºti rãpitori
ºi bule papale”.
am o memorie care nu îþi mai atinge
însemnãrile ºi rochiþa!
28 mai 2009
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SOLIE
La slonul de piatrã,
La stânca fulgeratã,
Din trei lature crãpatã,
ªi de ploi adânci aratã,
Cine mi se adunarã
Dinspre noapte, dinspre searã,
Din pãduri fãrã hotarã
De pe la sfârºit de þarã?...
Pãi, popor cã se-adunarã
Toþi în mânã cu topoarã
ªi cu inima amarã!
De din peºteri neºtiute
ªi din mlaºtine stãtute,
Din adâncile coclauri
Strãjuite de balauri,
Neamul vechi, neam de þãrânã
Cu ghioage ºi furci în mânã
Mãre cã se adunarã
La un ochi de vatrã
La ora de piatrã
Sã-nveþe sã moarã
Pentru-un cap de þarã
Cã-i doboarã anii
Anii ºi duºmanii.
Da-n mijloc de ceatã
Cine mi s-aratã?...
Maica preacuratã
Cu toþi pruncii roatã.
Plânge ºi suspinã
Maica de luminã,
Floare de grãdinã,
Cã-n sânul pãdurii
Or sã intre furii
Casa sã ne-o piardã
Cu izbiri de bardã
Haitele-n furtunã
Foc or sã le punã
Sã lase-n ruinã
Mândra ei grãdinã
Dar din cap de vatrã
Vine Ion de piatrã
Cu chica-nodatã
ªi securea latã
Adevãr sã spunã
Vorba sã-i rãmânã
Maica noastrã floare
De ce tremuri oare
Noaptea pe rãcoare
Ziua stând în soare?
Cine te apasã
Sub tãiº de coasã
Cine glia-þi spurcã
Cu loviri de furcã?
Cine pâinea-þi frânge
Chipul tãu de plânge
Cu lacrimi de sânge?
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De când sunt pe lume
Haitele pãgâne
Toate mã-mpresoarã
Pâinea cã mi-o luarã
Fiii mi-i legarã
Alþii cã-mi plecarã
Dincolo de þarã
De se-nstrãinarã.
ªi-azi ca ºi-altãdatã
Vin duºmanii gloatã
Mã-nconjoarã lupii
Îmi furarã stupii,
Aurul din munte,
Vitele cornute,
Aurul din lanuri
Icoana din geamuri
Liftele spurcate
Se chitirã toate
Fãr’ de-obraz sau fricã
Limba de ne-o stricã
Fãrã de ruºine
Cu vorbe strãine
ªi-n ãºti ani prea grei
Fecioraºii mei
Au ajuns miºei
Slugã pe la ei.
ªi-atunci cei bãrbaþi
Cu obraji tãiaþi
La chip neguraþi
ªi la trup nãlþaþi
Jurarã-mpreunã
La focul de stânã
Sub blestem de lunã
Sã cearã-adunare
La Zeul cel Mare
Pãrinte din soare
Zeului nãlucã
Jertfa sã-i aducã
Maica mea seninã
Icoanã-n luminã
Plângi ºi iar suspinã
C-au ales bãtrânii
Strânºi la focul stânii
Pe copiii tãi
Fecioraºi – flãcãi
Sã plece departe
Cu solie-n moarte
ªi chiar mai departe
Pe la poarta sfântã
Cu solie cruntã
Peste praguri nalte
Cu stele-nstelate
Sã cearã-ndurare
La Zeul cel Mare
ªi la cumpãna din stele
Se-nãlþarã trei flãcãi
Ca lãstarii subþirei
Toþi cu caii dupã ei

Viorel DINESCU
Albi ca niºte porumbei.
ªi din ceruri, de prin stele
Cad trei suliþi subþirele
Parcã-ar fi niºte nuiele
Purtând veºnicia-n ele
ªi norocul orb spre stele.
D’alei viaþã-primãvarã
Cum de-mi laºi fiii sã piarã
ªi în suliþe sã moarã
Cum laºi fala câmpului
În groapa pãmântului?...
Dar la focul viu al pietrei
Se ridicã Ion al Petrei
Inimã zbãtutã
Cu o jale mutã
Suflet ce se zbate
Cu fiori de moarte
ªi spre maica vineri
Jalea sã-i aline
Maicã preacuratã
Nu fi întristatã
Cã acei flãcãi
Bravi ca niºte zmei
Sunt copiii mei
ªi nepoþi de-ai tãi.
Ei nu pot sã moarã
Cã spre ceruri zboarã
Sã ducã în lunã
Ruga noastrã bunã
Nu cu moartea-n faþã,
I-am trimis spre viaþã,
Sunt solii viteze
Neamul sã-l salveze
Viaþa nu-ºi pot pierde
Frunza dacã-i verde
Cum ne ocroteºte
Codrul ce-nverzeºte
ªi-a ferit strãbunii
De fiarele lumii.
ªi-mi trecu searã de searã
Zorii cã se luminarã
Flãcãiaºii cã-mi plecarã
Cu obrazuri ca de prunci
Cu privirile adânci
Ne-nfricaþi ca niºte stânci
Cu priviri ca de erete
ªi cu trupuri ca de fete
Cu obrajii ca de lapte
ªi cu ochii grei de noapte
Cu privirile senine
ªi cu flãcãrui în vine
ªi e bine sã se ºtie
Cã pentru a noastrã glie
Vom trimite iar solie!
Solie dupã solie…

Constantin TÃNASE
NECONTENITA REPETARE (III)
Pompiliu Acatrinei, mãcinat de îndoieli, a vizitat locul unde
fusese staþia de tramvai, câteva zile la rând. De fiecare datã a avut grijã
sã ajungã la ora când presupunea, sau îºi amintea (nu era sigur) cã se
petrecuse întâmplarea care îl aruncase în acea incertitudine cu unele
particularitãþi absurde. Stãruia sã fie la locul cu pricina exact în momentul
când lovitura puternicã ce i s-a aplicat în ceafã l-a doborât.
La fel ca în prima zi, obiºnuiþii parcãrii apãrute ca din senin
(asta era aprecierea lui) îl ascultau cu un fel de înþelegere disimulatã,
sfârºind prin a ridica din umeri în timp ce rosteau mai mult ca pentru
ei: „Eºti dus de tot, bãtrâne ºi nimic nu te-ar putea întoarce printre
noi”. Dar tocmai aici era problema: cã el, Pompiliu Acatrinei, fusese
deja readus printre ei fãrã a fi consultat ºi fãrã ca acest lucru sã fie
opþiunea lui, aºa cum nu i s-a cerut pãrerea nici atunci când o mânã sau
o voinþã necunoscutã ºi nelegiuitã l-a trimis dincolo.
În ziua hotãrâtã de el ca sã fie ultima a acelui pelerinaj fãrã
rost, a gãsit parcarea pustie. A strãbãtut-o de la un capãt la altul cu pas
mãsurat, chibzuit, de parcã ar fi vrut sã-ºi întipãreascã ceva în minte
pentru totdeauna. La plecare, trebuind sã ocoleascã o barierã (semn al
trufiei omeneºti de a acapara ceea ce Dumnezeu a lãsat pentru toþi), a
dat nas în nas cu un individ surâzãtor, în costum impecabil, cu vorbirea
corectã. „Bunã ziua, domnule Pompiliu Acatrinei!” i s-a adresat el.
„Bunã ziua!” i-a rãspuns. „Am onoarea sã mã prezint: sunt inspectorul
Daniel Gâdea, de la poliþia judiciarã.” „Formidabil, domnule,” se gândea
Pompiliu. „Cum au ºtiut cã mã aflu aici ºi cã am a le spune lucruri
dintre cele mai captivante?” Apoi, cu glas tare cãtre inspector: „În
aceeaºi mãsurã sunt onorat sã vã întâlnesc, domnule.” „Prea bine. Asta
mã face sã sper cã ne vom înþelege ºi împreunã vom lãmuri multe
lucruri.” „Vom lãmuri lucruri!” s-a minunat Pompiliu. „Am spus multe,
domnul meu”. A urmat o tãcere, într-un fel ameninþãtoare, în sensul cã
dacã s-ar fi prelungit aºa cum se putea presupune, niciunul dintre cei
doi n-ar fi ºtiut cum sã repunã lucrurile pe un fãgaº cât de cât convenabil.
Se priveau ca ºi cum o întâmplare capitalã avea sã se producã inevitabil.
În cele din urmã, inspectorul, aºa cum începuse, protocolar,
cu dicþia fãrã cusur, i-a adus la cunoºtinþã faptul cã era în posesia unui
mandat de arestare ºi a unui ordin de urmãrire generalã, amândouã
emise pe numele, de acum bine cunoscut, de Pompiliu Acatrinei. Aºadar,
nu vedea nici un motiv pentru care nu l-ar urma la secþie, mai ales cã era
aºteptat de domnul procuror ºi de bãieþii de la omucideri, nerãbdãtori
cu toþii sã-i asculte versiunea sau versiunile, în cazul în care, aºa cum
era de aºteptat ºi, oarecum, normal, avea sã le înºire verzi ºi uscate
pânã se va încurca în propriile declaraþii ºi explicaþii.
„Nu vã faceþi griji, domnule inspector,” îl liniºtea Pompiliu
cu un nebãnuit aer candid. „Nu mã voi încurca în explicaþii ºi vã asigur
cã nu am decât o singurã versiune”. „Vom vedea..., vom mai vedea,”
gâlgâia inspectorul abandonând în mod deplorabil aura de probitate
desãvârºitã. Îl irita lipsa de reacþie, sau a unui anumit tip de reacþie, ori
mai precis, comportarea indolentã a lui Pompiliu la vestea cã existau în
privinþa lui un mandat de arestare ºi un ordin de urmãrire generalã, ceea
ce ar fi înfricoºat chiar ºi pe cel mai aprig infractor de prin împrejurimi.
Nu vedea nici mãcar vreun semn cã s-ar simþi umilit în urma veºtii pe
care i-ar fi plãcut s-o considere cãzând ca un trãsnet. Nimic din toate
astea ºi, pe deasupra, tipul nu gãsea altceva mai bun de fãcut decât sãl liniºteascã pe el, inspectorul de poliþie judiciarã, mostrã de stãpânire
de sine ºi echilibru.
Pompiliu încerca sã-i surprindã privirea într-un fel de
confruntare directã, însã omul din faþa lui se eschiva permanent
aruncându-i uitãturi pieziºe ori peste umãr, încât a sfârºit prin a-l
suspecta de imposturã ºi, ca o precarã prudenþã, a încercat sã amâne
un deznodãmânt oricum inconvenabil, amintindu-i cã i-a promis
„lãmurirea multor lucruri”. „Desigur,” veni replica inspectorului
asupra cãruia avea tot mai multe îndoieli. „Domnul procuror Codruþ
ªtefãnescu ºi subcomisarul Temistocle Ardelean, superiorul meu, sunt

cei mai buni în branºã. Interogatoriul preliminar va fi o adevãratã
capodoperã. Urmezã-mã! În numele legii eºti arestat!” i-a mai spus în
aceeaºi notã de renunþare la aparenþe ºi în aºa fel încât orice obiecþiune
sã poatã fi calificatã ca lipsitã de obiect (sau de prisos), dar mai cu
seamã sã vadã singur cât de jos ajunsese.
Interogatoriul capodoperã a fost, dacã ar fi sã acceptãm
opinia lui Pompiliu, anost ºi în general, lipsit de originalitate. Cei doi
aºa-ziºi maeºtri i-au pus aceleaºi întrebãri care se aud de sute de ani
prin camerele de acuzare ºi prin sãlile tribunalelor: „Recunoaºteþi cã..?
Unde aþi fost în noaptea crimei ? Cine poate sã vã susþinã afirmaþiile?”
ºi tot aºa. În final, pe ocolite, au atacat problema frontal. Procurorul
ºi-a expus teoria bazatã pe dovezi irefutabile, susþinut îndeaproape de
subcomisarul Temistocle.
„Domnule”, s-a lansat el. „Bãtrânul, despre care
dumneavoastrã susþineþi cã i-aþi sãrit în ajutor, a murit acum trei ani.
Mai precis, a fost omorât în locuinþa sa în ziua când pretindeþi cã s-au
petrecut acele chestii cu hoþul de buzunare, etc. În treacãt fie spus,
persoana indicatã de dumneavoastrã ca fiind hoþul este de fapt un
domn cât se poate de onorabil, un stâlp al comunitãþii, ce mai la deal,
la vale, un politician onest. ” Pompiliu asculta, pentru prima datã
consternat, tirada procurorului coloratã prin gesturile aprobative ale
subcomisarului. Oricine ar fi fost de faþã la acel interogatoriu ar fi
acceptat sã adopte o atitudine de surprindere sau de uimire, în timp ce
Pompiliu se debarasa de acea contrarietate cum ai renunþa la un bagaj
golit de conþinut. „Ce-i asta? Pe ce lume mã aflu?” se întreba în sinea
lui, rostind apoi cu glas tare: „Cum a fost cu putinþã?” „Asta o sã ne
spuneþi dumneavoastrã,” a intervenit subcomisarul sarcastic. „Cert
este faptul cã...” a revenit procurorul în forþã, „... peste tot în locuinþa
victimei s-au gãsit doar amprentele ei ºi ale dumneavoastrã. Ce aveþi de
declarat faþã de aceastã situaþie?”
Întrebarea procurorului pãrea fãrã rost, întrucât era clar cã
nu se aºtepta la un alt rãspuns decât cel ºtiut de el, iar pe de altã parte,
Pompiliu nu mai era de mult în camera de anchetã. Se trezi întins pe
iarba verde din grãdina pe care ºi-o închipuia uneori, fãrã nici un efort,
aºa, de la sine, nemãrginitã, neînºelãtoare, cu flori ºi izvoare. „Doamne,
de câte ori s-au spus asemenea lucruri!”
ªi totuºi, într-o oarecare mãsurã, oricât s-ar fi repetat
povestea, poveºtile, întâmplãrile, ideile, gândurile ºi tot ce existã pe
lumea asta, era, ori i se pãrea cã ar fi responsabil pentru unele fapte.
Tocmai de aceea, sau aºa îºi explica el apariþia insului al cãrui chip nu
putea sã-l vadã, însã îi auzea vocea fermã, gravã ºi infexibilã. Îi dicta,
ca de obicei, sã renunþe la fleacuri ºi sã se dedice cu toatã abnegaþia
misiunii sale: rezolvarea problemei bãtrânului jefuit în staþia de tramvai.
„Ce ar fi de rezolvat dacã a murit? ªi nu doar atât. Sunt
acuzat cã l-am ucis, existã probe, amprente... E îngrizitor...” „Tot
timpul te plângi,” îi reproºa insul. „Mai înhamã-te ºi la lucru.
Munceºte...”
Aproape toate mustrãrile de pânã atunci i s-au pãrut fãrã
noimã ºi, în consecinþã, le-a tratat cu nepãsare. Numai imputarea
nemuncii, adicã lenea, îl revolta. „Dacã eu nu muncesc, despre unii ca
alde Ari, cetãþean de onoare, exemplu de familist care mi-a distrus
patul cu amantele lui, ce s-ar putea spune?” îºi dezlãnþuia el indignarea.
„Dar despre inspector, procuror ºi subcomisar, robii aparenþelor...”
„Aparenþe!” reluã subcomisarul interogatoriul. „ªi lucrurile
victimei descoperite acasã la dumneavoastrã sunt tot aparenþe?” Navea cum sã-i rãspundã din mijlocul acelei grãdini îndepãrtate. Chiar ia trecut o clipã prin minte întrebarea cum s-or fi descurcând tipii fãrã
el, pe cine or fi anchetând ei în timp ce el îºi desfãta simþurile cu
minunatele priveliºti ale acelui rai.
„Nu mai pierde vremea, domnule”, insista vocea insului
care nu putea fi vãzut. Era limpede cã respectivul, cine sau ce o fi, voia
cu tot dinadinsul sã-l punã pe drumuri, sã-l expunã întrebãrilor aberante
ale celor trei ºi, eventual, unei detenþii pe care i-o doreau cu ardoare aºii
anchetelor. În acelaºi tmp, i se pãrea la fel de limpede cã nu exista
alternativã ºi cã de fapt rostul lui de aici înainte era sã-ºi urmeze soarta
rezervatã de cel fãrã chip sau de cine ºtie cine.

(continuare în pag. 23)
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Ioan TODERIÞÃ
despre “O antologie a literaturii
gãlãþene contemporane”
Alina Beatrice Cheºcã
Motto: „I met a lady in the
meads/ Full beautiful – a faery’s
child” (John Keats)
(Pe câmp o prea frumoasã
doamnã/zãrii - copil de basm în
rochii)
În freamãtul cuvintelor
ademenite de fior, poeta îºi scrie
cãrþile, bibliile iubirilor sale:
Fata cu pãrul de aur,
Ed.Evrika 2002, Viaþa cu
fiecare rãsuflare – Ed.Sinteze
2005, Fetiþa de la celãlalt
capãt de suflet, 2008.
(Cronologie, scufundare în
copilãrie, amintire)
Mã opresc la Viaþa cu fiecare
rãsuflare. Autoportretul
scriitoarei se aflã în cuvânt
temperat, în fiecare „metru silabic”, cu grijã mânuit. În cuprinsul cãrþii
poeta îºi construieºte sublimal, din titlurile poemelor un alt poem: ªi
fluturii sunt triºti/Atât de liberi/Resemnare/ºi Neuitare/Bal
August./Eu-fericita, Eu-nefericita/, Angoasã pânã la sfârºit,/
Eternã prãbuºire, Marea tace/, Eu - Tu himera, mereu nebuni de
mai./Cel mai frumos poem; /Cuvântul-o celulã, Scrisoare de la
îngeri,/ Abisul, Prim sãrut./Fãrã de rost aºteaptã, viaþa-n fiecare,/
Aripa mea mai mare/ºi Taina ploii, Stare/ a Timpului pierdut…
Titlurile poemelor, dupã cum vedeþi, aºezate orizontal, devin
frazã epicã revelatoare, asemenea notelor din portativ înãlþate paganinic
în vioarã. Nu îndrãznesc sã - de teama aceluiaºi hazard - sã-i adun pe
„dreaptã germinatoare de semantici”, celelalte titluri, pentru a nu cãdea
în obsesiile interpretãrii critice impresioniste. Mã voi îndepãrta de
impresie încercând sã descopãr analitic cauza hazardului, ºi dacã existã
o astfel de cauzã, în text.
Alina Beatrice Cheºcã, dintr-o foarte de preþ preþuire a
universalului sentiment: numit, denumit, invocat, experimentat,
IUBIRE , îºi, ne divulgã iubirea ei, ca extaz divin, prin, cu mãiastra lirã
a inimii ºi a cuvântului fãcãtor de minuni: „Blând te-am iubit/în biserica
sufletului meu de atunci/Desculþã ºi purã am cãlcat peste viaþã./Te-am
ridicat pe cruce/sã-mi salvez nemurirea/sã-mi ridici vãlul de pe suflet/
ºi, copil, sã mã-ntorc/ în oglinda naºterii mele/ Blând te-am iubit (atunci)
în genunchi am oprit ceasul lumii sã mai batã înspre moarte/în spatele
clipei (acum) Dumnezeu mi-a zâmbit/ºi-a zãbovit cu privirea peste
bunãtatea omenirii”. (Iubirea de sub un alt cer)
Textul se „aºazã”, în doi timpi respiratorii – atunci, acum –
precum din amintiri ne-alungã, chemarea, soarele-n priviri,
ºi-un dor nebun, prin lumi, de fugã – aº spune eu, umil, în faþa
iubirii ei, în alt fel trãitã, mai mult decât în joc, în moarte, în
viaþã netrãitã.
Ca aliniere stilisticã, versul este cromatizat romantic, formã
esteticã a unui complex freudian care, uneori, prin densitatea
deziluziilor, chemãrilor, întoarcerilor în tristeþea – pândã
resentimentarã, ne înspãimântã, fãcându-ne pãrtaºi – prin lecturã – la
frustrare remediabilã, la iremediabile dulci- scufundãri în evenimente
afective comune.
Iatã, aceste ipostaze, ana-lit-ice, cum sunt ele sintetizate,
din nou, în doi timpi respiratori, în poemul Poezia de dincolo de
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nori: Ne-au mai rãmas doar urmele/sãrutãrilor prin parcurile secrete/
am traversat dragostea dincolo de hotare…Departe eºti, în amintiri va
ninge/ peste îngerul cuvintelor/vom rãmâne toatã moartea împreunã…
Un pol, o margine a tuturor întâmplãrilor iubirii, se aflã în peisajele ei
poetice. Moartea o vindecãtoare stare a verbului sunt, iubesc, este
purificare, este athanor: „…Ai început sã numeri Doamne: auzi cum
picurã stropul de moarte,…Am uitat cum moartea mã aºteaptã la
fiecare pas…Umãrul tãu îmi rezema tristeþea/buzele tale erau acordul
cu Dumnezeu/moartea se târa spre alte orizonturi…”
Cel care arde mocnit acest athanor este ºi cel care pune în
mâna celei iubite scrierea testamentului vieþii, este însãºi Dumnezeu.
Poeta scrie la îndemnul lui Dumnezeu, care i-a dãruit pentru artã
pergamentul amintirii, uitãrii, nopþii, sângelui, singurãtãþii, toate mediile
devenirii, spaþiile afective ale „trãirii prin iubire:” …Când m-am nãscut,
Dumnezeu mi-a pus în mânã o mulþime de creioane….Te-am scris în
mine/în lumea asta pe care o iau în valizã/ în (jurnalul) cãlãtoriilor mele
spre singurãtate…Þi-aº mai cerºi, Doamne!, o clipã de perfecþiune sã
mã mai atingã miracolul iubirii…Doamne!, cum sorb licoarea
nebuniei!...Pe trupul meu Dumnezeu a scris cu pana visãrii…Doamne
îþi voi scrie cel mai frumos poem despre cum am învãþat sã fiu
IUBIRE…Tu ai fost mereu, Doamne, în umbra poveºtilor mele…pânã
ºi în hârtia în care sã scriu cuvintele mele…Vezi tu, Doamne!, stropul
de moarte mi-a ajuns la inimã…”
Mãrile, oglinzile ca spaþii ale scufundãrii fiinþei poetei în
neantul sinelui individualizat, sunt epidermice, epiteliare întoarcerile,
reîntoarcerile ca ºi regretele sunt timpi staþionari respiratorii, mãsurã a
timpilor afectivi: „…În zadar mai dansez, marea tace…orizontul
refuzã sleit ziua de mâine. În oglindã imaginea-mi zâmbeºte..În zadar
oglinda mã cautã înfriguratã/ petece de întuneric mi se lipesc de
memorie/sunt doar umbra soarelui stins de prea multã ardere…Îngerii
ºi-au ars aripile pe pielea mea dezgolitã/…prin sânge-mi curg buzele
tale./Am luat forma ochilor tãi/Dansez cu pielea ta desprinsã de pe
suflet…”
Planeitatea, spaþialitatea, însã, are margini infinite ºi genereazã
metafore metafizice pe mãsurã. Determinarea temporalã are profunzimi
frumos elogiate în memoria sinelui suferind, martor suprem,
totodatã, a suferinþei de a iubi. Memorie a iubirilor frumos
presãrate pe tava jertfei ºi a jertfirii de sine prin iubire: „…M-am
hrãnit cu zadarnice utopii… Rochiile mele poartã parfumul trecerii
prin deºertãciunea iluziei. Mi-am plâns iubirile…nostalgii maladive
mi-am scris pe suflet zilelor de ieri…”
Sacrificiul este un destin al iubirii Alinei Beatrice. Tot destin
este ºi neiubirea, în viziunea poetei, care se aflã acolo unde o speranþã
de iubire începe. Suntem „avertizaþi”, astfel, cã omul sigur de iubire
este nefericit ºi cã tocmai în aceastã incertitudine se aflã o altã iubire de
om, de Dumnezeu. Admir ingenuitatea faþã de viforul
spontaneitãþii de tip hazard-logos-talkãtiv.
Poezia doamnei profesoare de litere, doamnei Frumuseþe.
frumos ºi dramatic îndureratã, frumuseþe stolent by…, furatã de
zeul timp în cãutãrile lui Over-Land Over-Star, Over-Heart, lui „peste
cât aºtept de la iubire”, riscând the beauty stolent by, este aproape de
noi, de prin câte am pãtimit fiecare în purgatoriul iubirii lui eterne.
Doamne! cât mi-aº fi dorit sã nu iubesc poezia cea amar-adevãratã a
Axiomelor iubirii Alinei. Iubirea ei cea fãrã virtutea unicitãþii se
aflã în noi prin ii-sus- rostit, adânc convertit la neprihãnire, frumos
pângãritã, frumos prigonitã în iluzii: „Îmi construiesc aripi din strigãte
de pescãruºi…Am învãþat sã fiu liber(ã) prin pãduri fãrã vârstã …”
(Atât de liberã) „pentru fiecare zâmbet strãzile pe care calc sunt
pavate cu grimase (Resemnare). Sufletul mi-i o vocalã incandescentã,
cuvintele m-au crescut, m-au iubit, m-au învãþat cum sã
fac dragoste…cu nebuni fantomatici rãtãciþi în memoria mea
(Cuvântul-celulã).
Cândva, (în noiembrie 2005) am primit „în dar” câteva cuvinte
din partea poetei Alina Beatrice Cheºcã, cu ocazia lansãrii volumului
de poezie, (la Centrul Cultural Dunãrea de Jos), intitulat Viaþa cu
fiecare rãsuflare. Acestea îmi par - acum - esenþiale pentru caracterizarea
creaþiei sale, motivelor ce întemeiazã „edificiul antologic al
IUBIRILOR ei”. Vi le dãruiesc vouã în schimbul lecturãrii poeziei
semnatã Alina Beatrice, Alina Beatitudine:„Dansaþi prin lumea
mea de cuvinte, tristeþi ºi fericire!”

Victor Cilincã
Motto: Pãsãrile la cele ce
sunt asemenea lor poposesc ºi
adevãrul la cei care îl fac se
întoarce (Înþelepciunea lui Iisus
SIRAH c.27.9)
Prodigios scriitor gãlãþean.
Neliniºte, nesaþ, vrednicie ºi temei
literar, adânc implementat în forme,
genuri, stilizare, în conþinut tematic
heteroideatic. Poezia scrisã de Victor
Cilincã este o rãzbunare pe lira ce-l
pândeºte ca o „pandorã”, ca o
„ariadnã” în temniþa vieþii de ziarist,
în „ocupaþiile-cotidiene” ale
existenþei diurne, efemere, efemeride.
Joc într-o lume a toboganelor ondulate pe cumpene de visare, de
„înãlþare crepuscularã”, de scufundare în geometrii euclidiene,
cu metrici variabile:
„Adesea locuiesc într-un cub./Soarele intrã printr-o fereastrã pãtratã/
ºi se varsã pe un dreptunghi/ºi, iatã,/apele curg pânã-n strãfund./”
(Lipsick)
Trei forme geometrice; douã plane-pãtratul, dreptunghiul,
una spaþialã - cubul, elemente statice, ºi un singur element dinamic –
curg, ce-ºi propune scufundarea astralului în teluric.
Înãlþãrile (ca ºi scufundãrile) teluricului în astral, la poetul
Victor Cilincã, în poezia lui, nu-ºi cautã decât divizarea întâmplãrilor
afective, cele umanizate de afect, prigonite în afectiv, în conºtiinþa
celui prins (ºi fãrã scãpare) în mrejele unui, pe înþeles, to be - hamletian:
„Noaptea, când unii îngeri dorm/iar alþi-s duºi în promenade/ îmi pun
privirea (în)smaralde /sã plec (în lumi) cu pas inform…Parfumul þi-l
gãsesc uºor/ ªi (trec)prin el-aleasã pradã/(când) ochiul tãu n-o sã mã
vadã/cum (plec din timp), nesimþãtor…Ajung, cu pasul meu inform/,
cu mâini de dor s-aprind o astrã/ce-avea cãzând sã te loveascã/când
noaptea îngerii mai dorm.”
Culoarea, cromatizarea spaþiilor (verdele cel crud ºi surd)
este esenþialã pentru incinerarea lor, ori numai pentru „metastazierea”
stãrile sufleteºti, ori numai pentru reverberarea lor într-un recviem
atent la ceremonia deshumãrii plãmadelor telurice, ideilor
primordiale ale spiritului eliberat. Iatã aceastã armonie cromaticã
ºi sonorã a Vinului Verde - sonet pictural: „Când verdele dã-n negru,
e misterul/pe care sora Noapte-l pune-n pazã…/Atunci, mijeºte-mi
uºa ºi cuteazã/ sã înfrunzeºti pupile-þi ca fierul!/ Sã-mi torni apoi în
cupa ta întoarsã/Oftatul unei nopþi de tandre geruri/Când se cocoaþã
sufletul în Ceruri- mercurul torturat de-o ºoaptã arsã”
Poetul Victor Cilincã este romantic ºi când exerseazã
rondelul. În poezia Rondel de mine cãtre tine, verbul repliat ºi
derepliat ca un evantai în cele 13 linii muzicale-portativ, verbul care
leagã ºi dezleagã o muzicã interioarã umilitã de cubul unei cutii muzicale,
care face ºi desface tema singurãtãþii, are înfãþiºãri substantivale:
tacetãcere, dar ºi conjugãri dramatice: i-ascund,
te-ascunzi, þi-ascund, s-o-ntoarce, mã-nfrigur, toate doveditoare a
„punctului spiralat cu tensiuni vibratorii” – inima poetului ce bate
îndrãgostitã: „ Cutia muzicalã tace blues-uri/i-ascund cheiþa, s-o întorc
doar singur/…de grijã, dar tentat de – abuzuri/Ridic capacul- pânã mã
înfrigur…/Te-adulmec bine, iar sã mã asigur/cã nu te-ascunzi de mine
prin urmuzuri/ cutia muzicalã tace blues-uri/Þi-ascund cheiþa, s-o întorc
doar singur/ C-un mic regret calc încã în havuzuri/ aed verzui, te smulg
de pe cutie/ copil de verde, pângãrit de blues-uri/ sã te-nvârteºte în
timp, ce aurie?/Cutia muzicalã toarce blues-uri”.
Cutia muzicalã, dupã cum vedeþi, ascunde simphonii,
doveditoare sintagme muzicale în „a wonderfull way of singing”, pe
calea minunatã a iubirii. În poezia poetului-ziarist-prozator, Victor
Cilincã, iubirea nu este un „secret reason” un „keep in secret”, nu este
o tainã. Este feeling temãtor de iubire ( toþi - pânã la urmã, ar trebui
sã ne temem de iubire!) temãtor ca un copil rãtãcit în amintirea
focului ce-n mâini a stins cândva mirat.
Dacã ar fi rãmas la aceastã formã stilisticã, la forma rondelului
cromatic, prin detaliile tuºate parnasian (uneori), nu ar fi fost decât o

fãrâmã din câtã personalitate literarã are poetul din ziarist.
ªi, pentru a ne convinge de acest lucru, de aceastã modalitate
în abordarea stilisticã, de nerenunþare la retorici moderne, ne invitã
într-o Moarte Sixtinã, cea din picturi michel-angelice, cea din capele
ºi bolþi prãbuºitã în derizoriu, în roþile de tren a unei nemernice
existente concrete.
Iatã locul poetului, expectaþiile lui faþã de glorioasa vampirã
„La Belle Dame san merci”, în poezia amintitã: „ A trecut moartea pe
lângã mine/ca un tren încãrcat…cu navetiºti…/trenuri din acelea care
trec pe lângã garã/ca sã se opreascã mai încolo (de ea), în câmp/,sã nu
mai urce ºi alþi morþi peste cei vechi/, peste morþii cei foarte vechi,…/
A trecut Moartea pe lângã mine./Nimeni n-a tras semnalul ca sã
opreascã (trenul în care ea) sã urce…/
Am alergat dupã ultimul vagon care…întinzându-se spre
degetele mele îºi smulse mâna sã mã prindã ºi-mi strigase: þii minte
Capela Sixtinã?...” Înspãimântaþi de moarte fiind ºi noi, mai mult ori
mai puþin nemuritori. Nevoia de comunicare postmodernã nu-l
desprinde pe Victor Cilincã de expresie ºi expresivitate, conºtient de
importanþa cuvântului plastic, estetic convertit la dispute teritoriale
analitice, interior-exterior aprinse tematic. Este relevant în acest sens
– Poemul zidit: „…tot scriu pe zid..zidesc în sus ºi poemul meu urcã
cu ultima suflare a ultimei strofe….aproape, pe-aproape de cer, ºi va
trece dincolo de Dumnezeu….Aveam poezie…pe degete, îmi scuturam
palmele de praf în ochi…, pleoapele se uitau în sus: Bã! Þineþi-vã
substantivele-acasã” Ploile vor ºterge zidul dar pietrele vor rãmâne ca
o cetate cu rimã, dintr-un singur zid…”
Retoricã strigãtoare la cer, totuºi, la un cer de care nu are
nevoie prezentul ( care nu-i decât un viitor viclean). Prezentul trãirilor
nedisimulate, sincere fãcãtoare de nimicuri, este, se aflã, risipit metodic,
la loc potrivit în respiraþia poetului revoltatã parcã pe conjugarea
infinitivelor scurte în, la vedere: … „De ce sã mai scriu?”, „oare unde
voiam sã-i duc?”, „dar cine scrie prima strofã pe un caiet ºi pe alt caiet
strofa a doua?”, „prãbuºi-se-vor oare ca Turnul Babilonului, strofele
mele?”, „Când am terminat zidul?”… Sã ne sugereze ziaristul din
Victor Cilincã, ori poetul Victor Cilincã, oare, cã poezia este un „zid al
plângerii”, prin aceastã ultimã poezie din Antologia poeþilor gãlãþeni?
Nu numai sugestie este, devine, aceastã „sfântã ocupaþie
literarã”, ci sfat ca-n urmãtoarele, ultimele versuri, ale Poemului zidit
de Victor Cilincã. Vã dãruiesc „vorbele” poetului, la timpul prezent,
vorbele lui mesaj pentru cititorii de poezie: „Mai am strofe sã mai
ridic un zid/ Când voi greºi metafora, voi dãrâma zidul cu un metru .
Pentru adjective mici (voi pune) jumãtãþi ºi sferturi ºi întregi fãrâme de
cãrãmidã, atât cât îi trebuie…zidului sã se zideascã singur…”
Aº încheia apelând din nou la poezia Victor Cilincã „Citez
în gând, pentru mine. Uite poezia asta începe de sus ca poeziile ºi se
isprãveºte în noi ca un de preþ sfârºit”. Parodiindu-l, vã îndemn ºi eu:
Citiþi în gând, pentru voi. Poezia este înscrisul inimilor voastre
în cuvânt.

Vali Crãciun
Motto: Real e faptul cã noi trecem
prin lume. Adevãrat e cã lumea trece
prin noi (Constantin Oancã – Pod
peste o cãdere)
Textul poetic, scrierea lui,
are la bazã un exerciþiu cu finalitate.
Finalitatea implicã finalitudine, finalatitudine sau atitudine finalã. Asta nu
înseamnã finitudine, ci, dimpotrivã,
alegorie infinitã.
Alegerile poetei Vali Crãciun, nu se încadreazã într-un scop
al exerciþiului scrierii. Ele izvorãsc ºi se sting ca ape tulburate de
privirea prea profundã de lumini oprite sã lumineze pentru a nu
ne orbi. Calea este numitã de unii a delirului echivoc, ori a
echivocului în delir. Calea – ideaticã se cheamã pe sine însãºi în
idee. Sã aduni reflecþiile în punct, într-un frâu al explicãrii lor, ai
nevoie de lentila cuvântului, unor cuvinte de aceiaºi rezonanþã cu ale
poetului agonizat de propriile lui cuvinte, ori de laurii unei izbânde
iminente. Tranzitul agoniei creaþiei este molipsitor pânã la
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tranzitivitate.
Dintr-un singur volum de poezie poþi simþi toate celelalte
cãrþi, viitoarele victorii tipografice, ori interioarele, ornamentelele
basoreliefuri din labirintul emoþional nemãrturisit. Ca ºi Beatrice Alina
Cheºcã, dar mai potolitã în „blestemele iubirii”, cele care ne sunt date
pentru cãlãtorii în purgatorii redundante, Vali Crãciun, se
„molipseºte” mai întâi de dragoste, cu de sine cunoaºtere, cu de
netãgãduit avânt, trist ºi deodatã dramatic, încercând recuperarea
afectivã prin lungi ºi benigne meditaþi, accepþiuni ale revigorãrii timpului
pierdut în „convalescenþa iubirii”: „Cum stau între douã
frontiere….Deschid o fereastrã din propriul piept sã pot privi în ce
am rãmas…fãrã sã mã cutremur de noaptea împietritã între oase,
gânduri, sânge ºi luminã palã, vidã, de dincolo de ele (Între douã
lumi) „Cine se naºte sub zodii de cenuºã / se sinucide repetat în
drumuri de rostiri / ºi de oameni ce râd în ferestrele care nu se vãd /, cu
obrazul tãiat în fãºii de atlas,...e cel care aude aripile negre / întinse
deasupra lumii umbrã pe canavaua limbajelor desacralizate”
Umbra ca motiv literar este atât simbol al tainelor diabolice:
am divorþat de umbre – mi-am spus o poveste despre cum se ucid
oamenii care se iubesc, cât ºi germinative: „Cu umbra lãsatã în urmã
îþi trãiesc visele”. Stadiile germinative ale umbrei sunt imprevizibile:
„Toate umbrele noastre au gâturile întinse, exfoliate cãzute în muzeul
înserãrii, într-un panoptic fãrã zei”.
Umbra deci, ca vârstã a percepþiei nocturne. Umbra, apoi, ca
ochi cerebral: „Privesc oamenii din pragul (sufletului) dar cu umbrã
infidelã”. Umbra cale: „…pãºesc printre umbre ce vin dezgolite din
înalte pãduri neºtiute…”
Biologizarea ºi atomizarea fenomenelor luminii ºi
întunericului se însumeazã altor tehnici de (de) personalizare a
atributelor a manifestãrilor atributive. Noaptea ºi ziua, amurgul,
înserarea sunt spaþii în devenire dramaticã ori tristã infinitudine, neant:
„ªi totuºi pielea ta, cu toate hotarele luminii, / o simt doar între pleoapele
amintirii ce ºchiopãtã în amurg. Nopþile sunt biserici în care ne vom
adânci. Ne smulgem braþele ºi nu în luminã ci în beznã sã ne
aruncãm..Îngenunchiat de luminã îþi priveºti oasele rãsfirate în
umbrã…umbrele ce râd de mine”.
De asemenea, împotriva tehnicilor postmodernisteametaforice, Vali Crãciun crede în comparaþii deschise, în epitete selecte,
în similitudini substituente. Metaforele ei sunt expresii ale
esenþelor descriptive, ale detaliului frumos elogiat, dilatat,
microstructurat în rostire poeticã: „somn arhetipal”, „labirinturile
dintre sufletele noastre fãrã punþi”, „de rituri ºi apãsãtor blestem”,
„sentimentele nude”, „sunt o urnã de cenuºã cu rugul în altã lume”,
„barbare ceasuri” „ochiul clipei”, „ochiul diurn”, „þipãt vâscos”, „perdele
de vis”, „privire ovalã”, „lumina tuberculoasã”, „hormonii intelectuali”,
„labirinturi fãrã ariadne”, „icoanele dezamãgirii”, „albastru eului tãu”,
„clapele sângelui meu”, “lespedea înserãrii”, „celulele rostirii”, „vãzduh
delator”, „otrava maselor absenþe”.
Existã în poezia profesoarei de noi litere, Vali Crãciun,
numeroase alte motive stilistice ºi referenþiale:
Cercul, ca mijloc de reprezentare a prizonieratului afectiv
ori ca fiinþã eliberatoare: „dincolo de cercul de irozi ºi lei flãmânzi,
n-ai sã mã vezi”….„o unghie zidul lumii scrijelind, ºi-n cerc fluture”,
„...cerc de vise ermetic plãsmuit….”, „cerc fãrã emblemã”,
„….mã-nchid în cerc încremenit”, „minþind cercurile cã-s vânt...”.
Motivul ceasului: „ceasurile nebune ce þipã odatã cu tine”,
„mulþumite cã ceasurile au stat”, „ceasurile din perete sã indice
prãpãstiile la intervale regulate de timp”, cºi, bãnuiesc, dar ceasornicul
mare nu tace”.
Poemele sunt „parcurse” de sensibilitate perceptivã, dar ºi
de un complex al fragilitãþii, al distrugerii, al întristãrii peisajelor lirice.
Aceastã spaþialitate tristã, aceste spaþii sfãrâmate prea des, duc la
trãdarea mâniei, revoltei pe armonii ce s-au clãdit deja: un pas mai
devreme, o clipã mai încolo, pentru ca ele sã nu mai aibã valoarea
echilibrului iniþial, sensul deja-edificatei sihãstrii, iluminãri, deznãdejdi,
deja înfãptuitei arhitecturi ideatice: „Mâinile mele alunecã
rãnite”…„paºi fãrâmicioºi se scurg cu cenuºiul zilei în morminte de
resemnãri”…„Lumea îmi e carbonizatã cu halucinanþi copaci abstracþi
ºi copii de sticlã ce trebuie sã se nascã” ªi aþi tresãrit la trecerea mea ca
în faþa unui mort ce vrea sã mai râdã odatã, gândind cã pe strãzi un lup
singuratec citeºte ziare. Nici chipul ce-þi rãmâne, hipnotizat de sânge
nu e întreg, iar himerele îþi pot fi ostile, cuvintele sunt fum, prãpãstii,
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o dârã de cer între ferestre închise”.
Influenþa tehnicilor trimbulinde se simt în textul epic al
poetei acolo unde, în care, de nimeni ºi nimic temãtoare, de clasica
ordonare ºi ierarhizare de chemarea detaliului la fermã ºi expresie dulce
– armonioasã, suferã influenþa postmodernistã, are feþe teribilist –
enunþiative, uºor stridente: „E în zare scuipat de luminã”,…”Alergare
de hormoni intelectuali cãzuþi în dizgraþie”…
În rest, aºa cum se portretizeazã în vis Valy Crãciun , întreaga
ei poezie este „un cântec adânc al pietrelor, o trezire a copilãriei
pe un câmp al spaimei, al unui mãcel…”
O singurã carte? Da! Cu mai multe cãrþi aflate în ea, cãrþi ce-ºi aºteaptã
„Facerea” dincolo de „Exod Antologic”.

Adina Dabija
Motto: I see a lily on
the brow/ with anguish moist
and fever-dew (Pe fruntea ta
vãd crin jilav / de fierbinþeli ºi
chin cumplit) John Keats
Poezia
ADINA
DABIJA este o Poezie, aprinsã,
prinsã aprig în disputa cu
metodele scrierii clasice;
romantice,
expresioniste,
apolinice, în formã ºi conþinut.
În Antologia gãlãþeanã
aceastã scriere epicã intitulatã
poezie este cea dintâi creaþie
postmodernistã.
Aprinderea limbajului
scapãrã scântei în teme lirice
clasice fãcând trãirea prezentului plin de scutece ironice, peticite cu
detalii aþoase.
Ai impresia cã totul „se întâmplã”, prin lexicul poetei, în afara unui
calcul, unei premeditãri, deºi, evident, mitul este aruncat la gunoi,
epitetul înjosit, livrescul ignorat, în favoarea limbajului argotic ori a
jargonului stradal, plin de arguþii migratoare.
Poezia, A(din)A Dabija, eºafodeazã trecutul prin trãirea
prezentului în mod empiric, ca pe o experienþã concretã, strict
senzorialã acuvântului spontan.
Esafodarea amintirii, prin trãirea ei la minut, în secunda
care bate într-o uºã open, close, se prevede ca disputã neagrã
verde ºi în roz – aº zice eu, îndepãrtându-mã de coaliþiile peisajului
epic dabijian, a din a. Iatã ritualul postmodernist al poetei în Ritualul
Femeii-Bananã: „Chelner, ia dã-o afarã pe asta, þipã poetul / cãruia
Femeia Bananã îi smulse peruca albastrã în timp ce stãtea la o cafea,
citind ziarele / Bãiete, încã una micã, strigã Femeia Bananã / râzând
nebuneºte ºi se porni sã dãnþuiascã /în jurul meselor / ticsite, cu indivizi
traºi la patru ace/ în ale scrisului, smulgând de guler pe care se nimerea/
dându-le ghionturi ºi trãgându-i de bãrbile false / Chelner dã-o afarã!
urla smintit corul. / Bã, ia cãraþi-vã voi dracu’ de aici, se burzuli ea /
ºi apucã o piatrã pe care o azvârli de cerul lor/ anume pentru ei
vopsit în culmile amurgului / iar ei fugirã îngroziþi cã „Dacã s-o
sparge, Doamne fereºte, cerul ºi ne-o cãdea în cap?”, lãsând-o pe
Femeia Bananã, în sfârºit, singurã /, sã-ºi bea vodca, scobindu-se
meditativ în nas/ ºi la urmã de tot, beatã moartã/, ºi sã urle la chelner;
Chelner dã-mã afarã!”
Corul aici, crawdid-ul = mulþimea spectatoare, se aflã la
locul potrivit. El, prin ironie, îºi doreºte liniºtea anticã, într-o crâºmãpub. Femeia Bananã, o maimuþã posibilã, Ape-Banana, hãrþuieºte
meditaþia clicii moderne, cea la patru ace în ale scrisului cea crede în
orânduirea ordinii, disciplinei în literaturã.
Eroinã, adeptã a unui nou stil, Banana Women, batjocoreºte
aristocraþia din spaþiul ei trivial, jucându-se cu perucile ºi bãrbile lor
false-evident în creaþie – ºi, mai mult spãrgându-le cerul = turnul de
fildeº al platonismului lor. Poeta din generaþia kitsch, decadentism,,
într-un ultim efort (epic) se aruncã ºi ea afarã în strada fãrã nume ºi
numere a anonimatului citadin, cum era de aºteptat de la o scriere cu
acest stil.

PR O ZA
Aceste procese la vedere între
prezentul ºi trecutul cuantificat de istorie în
antic, antic-frumos, renascentist-efervescent,
aceste confruntãri se aflã ºi în celelalte episteme Adina Dabija, A din A Dabijene:
„Io-te asta, de-aia scrie versuri / pentru cã
are picioare frumoase, zic criticii când mã
vãd în mini (Criticilor mei)”
„Am treizeci de ani ºi am cunoscut sângele /
Sunt fiica a doua a Anei / care ºi-a bãgat fusu’n
uter ca sã scape de copil.”
Doamne, ce realitate comunistã în
conºtiinþa celor fãrã amintiri, apãsaþi de
complexul cheii zornãitoare din gât, cheilor
gulagului în care am trãit ºi eu, bine cartelat
la învãþãturã ºi carne, bine supravegheat
între picioare!
M-am molipsit de femeia Bananã.
S-o înþelegem deci just pe A din A Dabija ºi
sã-i ascultãm metoda epicã, care în realitate,
se aflã în noi cei revoltaþi pe false canoane:
„la douãzeci de ani am început sã-mi pierd
sângele / pe cearºaful pe care am fãcut prima
dragoste / pe cearºaful pe care am avortat /
pe masa de operaþie de la Jacobi / ºi apoi în
salonul de naºteri, la Columbia / sau într-o
searã de iubire, când / trecând pe stradã în
centrul Bucureºtiului / m-am trezit cu un cuþit
în spate…Am treizeci de ani ºi viaþa mea
poate fi trasã în câteva pete de sânge”
(Sângele)
Cruntã realitate, dupã cum vedeþi,
cea (ne)înãlþãtoare de imnuri închinate fiinþei
umane, cea în care trãim ca „împuºcaþii de la
urgenþe, de la Lincoln” ºi printr-o sintagmã
retoricã a poetei: „Sã mã apuc sã fac o poezie
sau o plãcintã cu dovleac?/ înainte aº fi ales
poezia / Astãzi, poezia este în dovleac”
Un alt fel de a scrie, ni se explicã în
Stare nediferenþiatã: „Astupã-þi nara
stângã ºi nu respira. / Astupã-þi nara dreaptã
ºi respirã adânc / Tu eºti chiar lumea aceasta
de dinaintea lumii / Deschide ochii urechile ºi
nãrile. / Lasã sã plece de la tine tot ce a fost
scris aici.”
Kitsch în sensul vinderii nouã, fãrã
bani, a „capodoperelor ei azvârlite la gunoi”,
de dragul trãirii clipei într-un prezent cu ceas
stupid, ce nu are ce, cum, mãsura lumea trãirii
senzitive, ci dimpotrivã, priveºte sensibil
senzaþia nãruirii noastre în nimic.
Închei, prin a vã avertiza asupra
talentului incontestabil al Adinei Dabija.
Manierã postmodernistã în foarte ordonatã
dezordine a textului, spre idei fãrã
apocalipsã. Iatã o ultimã romanþã
postmodernã, o clarã edificare a unei idei în
patru versuri, cât are poezia Femeia care a
mâncat ziua ºi noaptea: „Se fãcea cã
supsesem toatã lumina zilei în sânii mei
colosali / ºi acum o împãrþeam la bãrbaþi /
Nu-mi rãmãsese decât noaptea, dar ºi aceea
dispãruse / în despicãtura picioarelor mele”
O astfel de poezie este acceptatã
ca imperfect prezent continuu mântuit ºi
mântuitor. Postmodernismul fiind în cele
din urmã bumerangul propriei lui nelegiuri
de a îndrãzni apostazia poeziei clasice, religia
ei, prin acel religiosus-efort prin acel sunetlejer al existenþei noastre de consum. Noi
înºine suntem, ca ºi viaþa noastrã, în cele din
urmã, o idee de consum, cu tot cu fãrãdestinul poetului contemporan.

Exord la word-exod-ul Prozei gãlãþene;
O dreaptã cumpãnire a gloriei postume.
Da, Antologia literaturii gãlãþene, scrisã de scriitori
contemporani, propusã de o Florinã cu aripi de albinã
lucrãtoare ºi de cei constituiþi într-un Centru Cultural
Danubian, Dowen-Danubian.
Sumã ºi însumare de exerciþii stilistice: în devenire ori
consacrate. Pentru a ne uni în marginea prea (ne)dreaptã
a posteritãþii pelerinajului în cuvânt.
Fiecare cu Dumnezeul lui, cu nãprasnica, pe cruce
înãlþare, a fiinþei lui.
Eternitatea cea mai frumoasã are sâni efemeri
Poezia, accepþiune a revoltei existenþiale.
Proza, confruntare cu socio-matricea unei lumi necunoscute, cea din afara
apocalipselor comuniste - de ieri, în care mulþi aþi crezut, cea din noul-vechi
testament capitalist – de azi, în care mulþi credem.
Democraþia în literaturã este liber arbitru, nu evaluare arbitrarã a libertãþii de
a scrie. Nu cenzurã, (im)posturã, exacerbare a subiectivismului maladiv, în
conºtiinþa altora.
Opriþi „lãtratul în piaþa” rutului subcultural ºi al împerecherilor elitiste.
Scrieþi mai cu evlavie despre voi, îndepãrtaþi de piaþã, de fundaþii, de crâºme,
de maidane cenacliste, despre ce scriu alþii ºi cu mai fãrã pãrtinire despre cât
sunteþi în scris, unde vã aflaþi în scris, la ce etaj al nemuririi aspiraþi.
Nu uitaþi însã, nemurirea este egalã pentru toþi înainte de moarte. Dupã,
dincolo, se pare, se crede, a fi numai UNU.

Ioan Toderiþã

Nicolae Arefu
Motto : Cã povaþa este un sfeºnic bun ºi lege o
luminã (Pilde C.6.23)
Apare în Antologia literaturii gãlãþene
contemporane, graþie izbândirii unei singure cãrþi Rogoz
înflorit, (editura Sinteze 2006 Galaþi) ºi a unei „promisiuni
de roman” (ne)intitulat Plantaþia de mãceºi. Democraþia,
libertatea scrisului e un drept al tuturor. Poþi citi toate
bibliotecile lumii, poþi absolvi toate universitãþile „on line”ori
„on desk” ºi sã nu scrii nici un „apostrof literar”. Poþi numai
cu cei ºapte ani de-acasã, însã, învãlui în mister cuvântul,
de Dumnezeu dat mamei sã-ºi descânte fiul cu duh, adicã
scriitor sã fii pânã dincolo de moarte.
ªcolitul sprijinã relativ arta. Nu putem însã ignora
ºcoala, erudiþia artistului, care poate tulbura hazardul
creaþiei artistice cu noi aureole, soarta disputei spiritului cu marea dilemã a fenomenelor
sociale, moral-nemorale adicã istorice, cu micile, greu de observat de puþini observabile,
detalii ale comportamentului omenesc, semnificant.
Avertizându-ne parcã despre viitoarea lui scriere, despre romanul promis, în
(post)antologie, Nicolae Arefu ne prezintã deschizãtor de antologie fragmentele
Ghilotina de mãceº ºi Beteala de mesteacãn.
Prima povestire, consemnatã cu I, ne aºazã în „bucuria venirii pe lume a unui
copil, alãturi de bucuria cumpãrãrii unei maºini Dacia, vestitei maºini comuniste.
Textul narativ este limpede ºi clar lãmuritor de personaje, de relaþii determinative a
unor simple manifestãri de comportament: …„Margareta a nãscut în ajunul Crãciunului
o fetiþã cu ochi cãprui ºi chipul de culoarea mierii topite, fãrã sã scânceascã la
desprinderea din placentã, ceea ce le-a uimit pe asistente”…
Scriitorul ignorã în sintaxa frazei (cum se vede ºi în cea de mai sus)
subordonãrile gramaticale a propoziþiilor de dragul subordonãrilor ideatice, plasticideatice „fãrã sã scânceascã la desprinderea din placentã” se acordã cu Margareta, nu
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cu fetiþa. Punctul s-ar fi cuvenit a fi fost apãsat în locul virgulei
de dupã cuvântul topite”. Astfel fraza propusã de scriitor, frazã
început de povestire ar fi avut forma urmãtoare mai corectã
gramatical ºi mai bine determinantã a etapelor naºterii unui „om”:
„Margareta a nãscut în ajunul Crãciunului. O fetiþã cu ochi mari,
cãprui ºi chipul de culoarea mierii topite, a venit pe lume fãrã sã
scânceascã, (chestia cu desprinderea din sau de placentã e
nepotrivitã în acest context de „curãþenie a procreãrii”),
uimindu-le pe asistente.”
În subcapitolele II, III, ale fragmentului, scriitorul îºi
începe cu sârg romanul ce nu s-a tipãrit încã. Tema este a unui
roman-obsesie, petrecut, întâmplat în timp ºi spaþiu comunist.
Subiectul, „o nemernicã acþiune securistã de renunþare a unei
croitorese , Margareta, într-o posturã, într-o misiune de spionaj.
Croitoreasa este ºantajatã de securitate sã-ºi contacteze primul
soþ, Rareº Tãrchilã, care a „emigrat miºeleºte într-un stat
imperialist – America”.
ªantajul are suport scrisorile - ºapte scrisori – scrise
de „emigrant” soþiei lui în care îi cere sã-i trimitã de „bunã voie”
copilul în capitalism:Vlad, întâiul ºi ultimul nãscut în familia
Tãrchilã. Margareta, croitoreasa, dovedeºte calitãþi de spioanã.
Primeºte nume conspirativ Macnolia. Virgil Tãlmãzaru, noul ei
soþ, cel de pe „creanga uscatã”, nici nu bãnuia…de tranzacþia
securitãþii cu soþia lui.
Sunt multe de comentat, citind, acceptând subiectul,
acest subiect specific romanului de spionaj, în care se desfãºoarã
scriitorul Nicolae Arefu. Ignorând amãnuntele stilistice, cele de
formã ºi conþinut, cele de relaþie între detalii faptice ºi dependenþe
afaptice, povestea te îndeamnã sã afli un deznodãmânt, al unui
„comun- fiind” comunist .
Povestea intitulatã „roman în devenire”, cea a
Ghilotinei de Mãceº ne zugrãveºte oroarea, teroarea, putregaiul
unei societãþi poliþieneºti-securiste în care ne-am consumat
vieþile, noi, generaþia scriitorului.
Cu mai multã grijã faþã de metodologia textului, faþã de „posibil
ca veridic”, faþã „veridic imposibil”, creaþia epicã a domnului
Arefu poate izbândi numele de creaþie literarã.
Concret, în diegeticul de tip literar nu-ºi au loc expresiile, mai
mult sau mai puþin (a)tentaþii metaforice: „Copiii sunt palmierii
familiei(?)…cel cu mecla de jidan (?)… cotârle fioroase (dacã-i
câine slab, leºinat, javrã,cum poate fi fioros?…). Dialogul dintre
Margareta ºi Virgil, soþul ei – „creangã uscatã” -seamãnã cu cel
din „Tanþa ºi Costel”: „Margareta, beteala nedumeririi
mele…Virgile, te rog, nu-mi induce o stare de neliniºte… Eºti
fatalist, Virgile! ªi asta nu-mi place (la tine)…” Ironia nu se aflã
la locul potrivit nici în scrisorile soþului emigrat, Tãrchilã:
”Margareta, prima mea petalã a iubirii…”
Scrisorile pe care securitatea i le citeºte din mâinile ofiþerilor de
securitate, sunt evolutive ca scop, dar prea frumos aranjate în
cerinþe, prea „cusute” în conþinut previzibil.
Din nou fraza nu este „ruptã” unde „trebuie ruptã” literar. De
exemplu într-una din aceste scrisori, americanul sentimental,
îndrãgostit de petale primare, „glãsuieºte” astfel:
„Margareta, sunt neliniºtit în ultima vreme ºi-am scris douã
scrisori”. Corect ar fi fost, chiar de nu vorbim zilnic româneºte:
„Margareta am fost neliniºtit în ultima vreme. Þi-am scris douã
scrisori.
Sau excesivul „care”, ce nu-ºi are loc într-o scriere
„cãrturãreascã”, din aceeaºi scrisoare:
„În situaþia în care mã aflu eu nu pot veni în þarã fiindcã mã
înhaþã faimoasa voastrã securitate despre care…
Ori, excesul lui „fiindcã”, în:…„nu trebuie sã te sfieºti fiindcã eu
ºtiu ce nebunie e la voi ºi taman pentru asta vreau sã-l am pe
Vlad aici, în cursul acestui an. Dupã bacalaureat, fiindcã m-am ºi
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orientat la ce universitate sã-l dau, pentru ciberneticã…”
Frazã discutabilã din multe alte unghiuri de prospecþie stilisticã.
Dar, fãrã prea multe comentarii, antologiile se scriu alfabetic, iar
„Oameni care fug de moarte, aleargã dupã ea”, ne avertizeazã
scriitorul, prin gura lui Democrit, într-un mot(am)o frumos
consemnat – lightreason for beeing writer, „motiv” al creaþiei
sale viitoare.

Ion Avram
Motto: Toate graiurile gurii mele sunt intru dreptate,
în ele nu este nimic sucit ºi fãrã rost (Pilde C.8.8)
Nu ºtiu câte case a construit inginerul constructor Ion
Avram dar de una sunt sigur,
de casa-tãrâm a scrierilor lui
literare
Nici de câte „stele în
frunte” cad în biografia, în
curriculum antemergãtor
antologizãrii scrisului lui, nu
am ºtire, cunosc ºi recunosc
însã steaua talentului sãu.
Scriitor-cãutãtor de
noi forme literare, care sã
tulbure conþinutul cu adânci
semnificaþii. Cãrþile lui, ca gen
literar,
sunt
romanþe
sacrosante, nuvele ºi schiþe
lirice, psihologice, dramatice.
Liricul pregãteºte psihologia. Sufletul, în logii
religioase, dezbate drama; temã socialã ori fenomenalã pânã
dincolo de lege, cutumã, traumã, sentiment, pânã la epuizarea
fapticã a întâmplãrilor naturii umane.
Natura umanã realã ºi imaginarã, realã la începutul
oricãrei povestiri Avramiene, devine imagine mitologicã în finalul
aceleiaºi povestiri.
Spaþiile diegetice, ale întâmplãrilor înrudite parcã
genealogic, inductiv, spaþiile liniare ori în spirale genetice,
etimologice, spaþiile cuvântului tulburat cu bici de foc în rostire,
onomatopizeazã stãrile spirituale, determinã ritmuri flexibile în
marea disputã a ideilor reprezentative.
Titlurile „schiþelor sale înrudite cu nuvela liricã, cu
romanul psihologic”, ne lumineazã lecturarea, ne îndeamnã
lectura ºi credinþa în „oglinzile frumos sfãrâmate” ale peripeþiilor
interioare ºi exterioare psihice, mãrturisite ca fapte ale devenirii
spirituale.
Toate aceste „titluri” sunt reunite de autor în „Antologia
Gãlãþeanã”, ca, sub numele de, Trilogie: Aºteaptã-ne Lazãre!.
Prin vãile Galgotei, Manase. În toate aceste „peripeþii psihice”,
scriitorul surprinde trãirea iovicã, în dialog cu Dumnezeu, cea
nedrept pedepsitã ca experiment al trãiniciei, duratei, intensitãþii
iubirii de Dumnezeu ºi a iubirii lui Dumnezeului de om.
Aceastã ultimã reciprocitate a faptelor înfãptuite de
om ºi de Dumnezeu, constituie atmosfera dogmaticã, metafizicã,
a scrierilor amintite, a prozei Ion Avram.
Plecându-ne fruntea în faþa acestei mari teme, care
oricând poate fi consideratã platonicã, prin acordare de
primordialitatea ideii, în defavoarea realului grosier, concret,
material, distructibil, mãsurabil empiric, prin experienþã ºi
experiment umilit de senzaþii, temã esenþialã a creaþiei Ion Avram,
sã privim cu atenþie textul-fragment Manase, cel dãruit nouã în
Antologie.
Pornind de la întâmplarea catastrofalã a Mogoºoaiei –

navã ce s-a scufundat cu 200 de pasageri la bord, scriitorul
descrie, în felul lui, original (vom vedea în ce constã acest fel
original) durerea unei mame de a-ºi fi pierdut fiul. Fragmentul
numit Manase începe (dupã capitolul introductiv) astfel:
1. „De când i s-a prãpãdit feciorul, Chiva lu’ Deju
adoarme greu ºi doarme greu. De la gânduri ºi de la visuri (vise).
Nu poate sã creadã cã-i mort. ªapte ani au trecut ºi tot îl mai
aºteaptã. Cã, dacã l-ar fi vãzut mort, pus în sicriu ºi slujit de
preoþi, ar fi crezut ºi poate, s-ar mai fi liniºtit”.
Numai din acest tablou se desprinde „metafora epicã”
a scriitorului. Fraza nu este lãsatã sã „curgã” întreagã în respiraþia
lui ºi în gândul nostru. Sunt rupte de propoziþia principalã
„cauzalele”, care întemeiazã stâlpii durerii. Da, cauzalitatea
durerii.
„Chiva lui Deju adoarme greu ºi doarme greu din cauza
gândurilor ºi a viselor” se transformã în rostirea lui Ion Avram
ca în textul 1. Textul expus aici pentru un prim proces referenþial
este scris-dupã cum vedeþi-în „aldin” ºi în „verzal”. Aparent o
delimitare a douã planuri: real, în care vorbeºte scriitorul martor
ºi imaginar, în care vorbeºte scriitorul erou, personificat in Chiva
lu’ Deju. Aparent, fiindcã dincolo de spaþiul mincinos al
aparenþei, se aflã un scop stilistic, scop impus, ºi anume, vorbirea
în real este discursivã care se mai numeºte ºi vorbire discretã
iar vorbirea interioarã este cursivã, fluidã, care nu-i decât
continuu indiscret. Cele douã forþe, puteri ale conºtiinþei, forme
ale amintirii, puterea realului discontinuu ºi puterea
imaginarului continuu, converg, în ideea unicã a
„durerii”,omeneºti, universalã în psihic.
Iatã al doilea exemplu de text cu înºelãtoare aºezare
bispaþialã în „op” – uri planare:
2. Zi de zi. Searã de searã. Pe la colþuri. Pe la porþi. Îi
auzi. Cum sã nu-þi dai seama cam ce gândeºte? Cam ce crede?
Dupã cum îþi spune ce-þi spune, când trece prin poarta ei ºi te
opreºte ºi dai sã-i vorbeºti ca s-o mai scoþi din gânduri…C-o
întrebi: Ce mai faci Chivo?
Þi-ai prãºit bostanii?…
Propoziþiilor scurte din „real” li se „aliniazã în mod
eficient” vorbirea fluentã imaginarã, a unui cor antic”, disimulat,
reprezentat ca disputã a temei dramatice. Cel care vorbeºte este
Ion Avram erou al comunicãrii apersonalizate, a comunicãrii
duhurilor apelor înconjurãtoare, a socialului tulburat de
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fenomenal.
De mare efect este aceastã „tehnologizare a spaþiilor”,
prin acustici diferit percepute, invers reverberate, atunci când
scriitorul pãstreazã constant ceea ce s-ar numi în izomorfia
imaginilor, invariantul sonor al unor idei. Invariant ce este
determinat de caracterul ezoteric al fenomenelor conºtiinþei:
„Poate crede cã ºi-o fi luat lumea-n cap ºi a plecat cu vreuna
care i-a sucit minþile”, este invariantul de care vorbeam. El este
scris în murmurul mulþimii ce (de)plãnge soarta Chivei, dar ºi în
vorbele eu-lui martor, în vorbele „aldine” ale scriitorului: „cã, da,
ºi-o fi luat lumea-n cap, de ce sã nu dea vreun semn…Cã,da, ºio fi luat lumea-n cap ºi-o fi plecat cu vreuna, ca sã scape de
Anca lu’ Neagu.”
Ideea din real, cea cu detalii personificate este
impersonalã în imaginar, este atribuit al sinelui colectiv.
Þesãtura cuvintelor în real este liricã: „Murmur, miere de albinevorba”…”Cocoºii-îngeri”…”Lumina candelei-moale”. Apoi,
repetate, tot în real, ecourile acestor „bocete nebocite”, acestor
„incarnaþii” în templul sufletului, devin: „Cocoºii – în sufletul
ei, îngeri”
Scrierile „poetului Ion Avram” se aflã în „trilogierea
poeziei sale epice”, de pânã acum; iluminare a contemplaþiei
profetice biblice, dedublare bi ºi di-adicã, ubicuã binaritate
reversibilã: timp-spaþiu, sine în sine.
Subiectul „nuvelelor lirice”, devine scop secundar.
Temele psihologice ce se dezbat în umbra, la sfatul acestui
subiect, sunt carnea ºi sângele, lutul ºi suflarea creaþiei literare
pe care aº numi-o la Ion Avram, diegeticul contemplaþiei în mit a
complexelor unei conºtiinþe arhetipale
Manase, patron al memoriei, alungã în real drama
imaginarã – a pierderii ºi regãsirii dumnezeieºti - din plãmada
fiorului, din adâncurile lui înspãimântãtoare: a unui fiu, Tase a
lu’ Chiva. Fiu care nu era al ei, dar, care acceptase „amnezia
înfierii lui”, de dragul durerii ei pãmânteºti.
Fiu, care prin voia lui Manase, îºi descoperã identitatea
în real, într-o existenþã realã „frumos indulcitã de efemeritate”.
Citiþi „Vãile, Aºteptãrile, Zâmbetele”, aceastã trilogie,
dreaptã ºi rãsplatitã devenire scriitoriceascã, a domnului Ion
Avram. Mesajul descrierii sale, ce cu trudã se cuvine a-l percepe,
cu trudã (ne)cerebralã, afectivã, se aflã în voi.

NECONTENITA REPETARE (III)

(urmare din pag.17)
„Faþã de situaþia invocatã de dumneavoastrã,” s-a decis el sã
rãspundã procurorului, „ mã declar liber ºi independent atâta timp
cât...” „Ha, ha, ha,” auzi dinspre cei trei ºi nici mãcar nu se osteni sã
distingã a cui era vocea, convins cã acela credea cã exprimase vreo idee
ori vreo viziune . ªi în continuare: „Ce libertate ºi independenþã visezi,
amice? Ce tot bâigui acolo! Cu un mandat de arestare ºi un ordin de
urmãrire generalã crezi cã mai poþi îndruga asemenea baliverne? Sã
fim serioºi!”
Limbajul, tonul ºi întreaga ambianþã creatã demonstrau
atitudinea ostilã ºi intenþia lor neechivocã de a-l înfunda, de a-l nimici
ºi nicidecum de a face luminã în acel caz. Drept urmare, Pompiliu
Acatrinei a decis în acele circumstanþe îndoielnice, sã batã la uºa doamnei
de la parter, cu toate cã nici pe de parte nu era încredinþat de
corectitudinea acelui gest.
Doamna i-a deschis imediat, de parcã tocmai ar fi pus capãt
unei îndelungate aºteptãri, purta o rochie vaporoasã cum nu mai vãzuse
pânã atunci ºi numaidecât a avut nesãbuita revelaþie cã distinsa femeie

era la curent cu fanteziile lui ºi cã, în mare mãsurã, le împãrtãºea, ori le
admitea, sau le dorea... Dintr-o datã se vãzu lipsit de orice inspiraþie ºi,
pentru a salva aparenþa stãpânirii de sine (iarãºi ºi iarãºi venea vorba
despre aparenþe!), îi zâmbi în timp ce îi adresa obiºnuitele formule de
salut. Apoi, distinsa doamnã, cum el nici mãcar nu îndrãznise a visa
vreodatã, îi petrecu un braþ peste umeri ºi îl sãrutã. A fost un simplu
sãrut urmat de o reverie care nu se mai sfârºea, un fel de prelungire
cãtre grãdinile unde orice fiinþã era de neatins, sau mai departe ºi
tocmai acest mai departe l-a trezit din acea visare primejdioasã, încât,
oarecum temãtor, i-a mângâiat obrajii femeii îbujoraþi ºi a încercat a-i
spune cât dor a indurat pentru ea.
„Dragostea mea...,” îi auzea vocea catifelatã, „... voi fi mereu
alãturi de tine.”
„Sunt acuzat de crimã, doamnã ºi numai Dumnezeu ºtie
dacã nu cumva am ºi fãptuit ceea ce ei susþin cu tãrie.”
(Va urma)
*****
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DICÞIONAR – Artiºti plastici gãlãþeni (28)

DÃSCÃLESCU, Mihai – pictor (n. 21 septembrie 1917,
comuna Hânþeºti, judeþul Botoºani – m. 13 decembrie 1999,
Galaþi). A început liceul la Botoºani, a continuat la ªcoala Normalã
din ªendriceni - Dorohoi, apoi la ªcoala Normalã din Piatra
Neamþ. Dupã absolvire, în 1940, se înscrie la Facultatea de
filozofie-pedagogie din cadrul Universitãþii „Al. I. Cuza” din
Iaºi. La sfârºitul anului III o abandoneazã în favoarea Academiei
de Arte Plastice din acelaºi oraº, pe care o terminã în 1947. Aici
a avut profesori pe Otto Briese, Corneliu Baba, Nicolae Popa ºi
Ion Irimescu. Debuteazã încã din facultate la Salonul Oficial al
Moldovei. Dupã o perfecþionare de doi ani la Bucureºti, cu
maestrul Gheorghe Labin, se reîntoarce la Iaºi. În 1958 se
stabileºte la Galaþi, lucrând mai întâi în cadrul Fondului Plastic,
iar din 1964 pânã la 30 decembrie 1979, când se pensioneazã, ca
profesor la Liceul de Artã „Dimitrie Cuclin”. Un timp a îndeplinit
ºi funcþia de inspector ºcolar ºi pe cea de preºedinte al Filialei
Galaþi a U.A.P. A participat la peste 200 de expoziþii din þarã ºi
din strãinãtate, ºi-a organizat aproape 25 de expoziþii personale,
între care ºi o mare retrospectivã (1988, Muzeul de Artã
Contemporanã Româneascã, Galaþi). Lucrãri ale sale se gãsesc
în multe muzee din România sau în colecþii particulare din þãri
ale Europei ºi Americii.
Opera lui Mihai Dãscãlescu a fost realizatã în spiritul
celor mai bune tradiþii ale artei româneºti din perioada interbelicã.
Ea este rodul unui demers plastic coerent, lucid, fãurit cu rãbdare
ºi înalt profesionalism. În picturã a practicat compoziþia, peisajul,
portretul, natura staticã ºi florile. În graficã a abordat pastelul,
linogravura, xilogravura, monotipul. Tematica lucrãrilor sale este
nespus de variatã. Artistul s-a oprit cu pasiune asupra satului
românesc, surprinzând oamenii acestuia în îndeletnicirile lor
zilnice, la manifestãrile din timpul sãrbãtorilor, a pus în evidenþã
obiceiurile, datinile, frumuseþea portului ºi curãþenia moralã a
þãranului („La topitul cânepei”, „La spãlat”, „Fântâna”, „Ghilitul
pânzei”, „Margine de sat”). A reþinut imagini din lumea fascinantã
a târgurilor ºi bâlciurilor moldovene („Într-un vechi târg”, „Târg
la Botoºani”, „Bâlci la Iaºi”), a evocat locuri ºi momente
importante din istoria neamului („Arcaºii lui ªtefan”, „Vestea
Unirii la sate”, „La cetatea Sucevei”, „Amintirea generalului
Ieremia Grigorescu pe câmpia Mãrãºeºtiului”, „La Mânjina”), a
imortalizat peisajul mirific al Deltei ºi bãlþilor Dunãrii, munca
pescarilor, navaliºtilor, muncitorilor portuari („În Deltã”, ”Bãrci”,
„Punct pescãresc”, „La cherhana”, „Pescari în zori”, „Port în
Deltã”, „În portul Galaþi”, „Pe malul Brateºului”, „Searã în bazin”),
a strãbãtut Bãrãganul ºi s-a încântat în faþa imensitãþii lanurilor
de grâu ºi de floarea-soarelui. A realizat nenumãrate portrete, de
la cele ale membrilor familiei, ale unor oameni simpli, pânã la
altele ale unor personalitãþi, precum pictorul bisericesc Vasile
Robea sau sculptorul danez Pierre Merlöe. Oraºele Botoºani,
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Iaºi ºi Galaþi, de care s-a simþit atât de legat afectiv, trãiesc în
pânzele sale cu aura lor de altãdatã dar ºi cu cea a prezentului
(„Stradã veche la Botoºani, „Case vechi în Iaºi”, „Cartier din
Iaºi”, „Podul Roºu -Iaºi”, „Vadul Ungurului”, „Strada Dornei”,
„În piaþa Moruzzi, „Strada Zilei”, „În Þiglina”). A pictat cu plãcere
ºi constanþã în toate etapele vieþii foarte multe flori, redându-le
cu mãiestrie gingãºia, puritatea, carnalitatea lujerelor ºi
frãgezimea corolelor. A surprins cu o sensibilitate deosebitã
poezia anotimpului hibernal, cu alburi imaculate ºi jocuri de copii
(„Prima zãpadã”, „Iarna în Deltã”, „Iarnã în cartier”, „Ultima
zãpadã”, „La marginea oraºului”), dezlãnþuirea sevelor în arbori
(„Primãvarã”) sau rodnicia toamnei („La staþia de vinificare”,
„Toamnã”). În creaþia sa el aduce un lirism cald ºi discret, specific
ºcolii ieºene în spiritul cãreia se formase, lumina este distribuitã
ingenios pe suprafaþa pictatã, culorile sunt armonioase ºi
proaspete, subordonate unui desen riguros. În peisajele sale
omul este aproape de nelipsit, înfãþiºat în ipostaze diferite, ceea
ce l-a determinat pe criticul de artã Mircea Deac sã-l considere
„un pictor al omului ºi naturii”. ªi tot el l-a definit ca pe unul
„dintre cei mai reprezentativi pictori ai Moldovei ºi, în mod special
al culturii gãlãþene”, creaþia sa având filiaþii cu cea a lui Nicolae
Popa, Costache Agafiþei, Mihai Cãmãruþ ºi în special cu a lui
Aurel Bãieºu. Un capitol aparte în pictura sa îl constituie ciclul
cuprinzând peste 60 de lucrãri cu caracter documentar, dar ºi cu
o incontestabilã valoare esteticã, dedicat vieþii ºi activitãþii lui
Mihai Eminescu.
Bibl.: Corneliu Stoica, Artiºti plastici de la Dunãrea
de Jos, Editura Alma, Galaþi, 1999; Corneliu Stoica, Identitãþi
artistice, Editura Alma, Galaþi, 2004; Valentin Ciucã, Un secol
de arte frumoase în Bucovina, Editura Art XXI, Iaºi, 2005;
Valentin Ciucã, Exerciþii de fidelitate, Editura Art XXI, Iaºi,
2007; Corneliu Stoica, Interferenþe, Editura Sinteze, 2009.
Corneliu STOICA
Natura staticã

Maximilian N. Popescu VELLA

AL TREILEA SPIRIT
Capitolul 3
ECHIPAJUL SPERANÞEI
În iarna anului 1952, ne adunam în vacanþã la Aurel
sau Mihai, unde citeam cãrþi despre drumeþi ºi cãlãtorii de seamã.
Pe sãturate. Cea care ne aprindea cel mai tare imaginaþia era
romanul lui Radu Tudoran, aþi ghicit, Toate pânzele sus. Visam
sã construim o corabie. Speranþa, bine înþeles, cu care sã facem
nici mai mult ºi nici mai puþin, înconjurul Lumii. Anton Lupan
era un exemplu demn de urmat. Desigur aveam o admiraþie fãrã
margini faþã de Cãpitanul de 15 ani a lui Jules Verne. Dar ne
fierbea sângele când pãºeam pe Insula Piraþilor. Rãcneam pânã
rãguºeam alãturi de Cãpitan, veºnicul lui cântec:
Cinºpe inºi pe lada lui,
Lada cãpitanului,
Io-ho-ho!
Beþi,cãci cãpitanu-i mort.
Io-ho-ho!
ªi vã duce dracu-n port,
Io-ho-ho!
Robert Louis Stevenson scrisese o carte pe cinste.
Cântam fermecaþi chiar dacã pânã la urmã gâturile noastre ar fi
atârnat alãturi de veselul Roger(1).
Ba l-am cântat ºi dupã cincizeci de ani, în studioul
Televiziunii Române, nãbãdãioasei Andreea Marin, care are în
mod sigur sânge de pirat, fiind fãrã nicio îndoialã apriga Fiicã a
Cãpitanului. Cinºpe’ inºi pe fata lui, Fata Cãpitanului!.
Io-ho-ho!. Trãiam cu intensitate aventurile lui Robinson Crusoe
pe insula lui Vineri. Personaj disputat, dorind sã fim unul din
stãpânii lui. Principala grijã devenise însã strângerea de provizii
pentru drum, dupã terminarea lecturii, într-o liniºte de mormânt
indian, a povestirii lui Edgar Allan Poe, Gordon Pym. Unul din
personaje care era mai grãsuþ, este sacrificat sau se sacrifica
pentru hrana unor naufragiaþi. Ne priveam pe furiº, admiþând cã
nici unul nu întrunea condiþiile de a fi mâncat, pentru simplul
motiv cã eram slabi-þâr. Dar a fost ºi o excepþie. In acea iarnã, ce
ne mângâia copilãria cu un soare dinþos ºi derdeluºuri pline de
argintata nea, venise într-o acceptare unanimã, Þucãrã. Prea
multe lucruri nu ºtiam despre singura fatã picatã între noi, dar
eram vrãjiþi de ochii mari, negri, ºi de un surâs ce ne fãcea sã
zâmbim, chiar dacã nu eram în apele noastre .Apoi Þucãrã era
priceputã la tot feluri de jocuri bãieþeºti în special fotbal, joc
care sunteþi de acord ne-a încântat copilãria, tinereþea,
maturitatea ºi bãtrâneþea. Adicã toatã viaþa. Þucãrã s-a oferit
voluntarã, dacã se va ajunge în situaþie limitã va fi de acord sã
fie sacrificatã .Atunci am privit pentru prima oarã atent o fatã.
Nu avea nici þâþe, nici rotunjimi ºi nici pulpe pline. Am hotãrât cã
nu se poate în niciun caz. Peste ani am întâlnit-o femeie la casa
ei, farmacistã, mamã a cinci copii, veselã, negricioasã ºi cântãrind
din ochi, cam vreo nouãzeci de kilograme. Am râs când ne-am
adus aminte ºi de episodul sacrificiului, dar am trãit un nu ºtiu

ce sentiment de admiraþie, când mi-a spus cã dacã va fi nevoie o
va face ºi acum. Am aflat mai târziu, de la soþul ei, cã a dãruit un
rinichi unei persoane ce nu mai putea trãi fãrã acest organ.
Sacrificiul fetei, ne-a îndemnat sã strângem în magazia lui Mihai,
tot felul de conserve de legume ºi fructe produse de fabrica din
localitate. Însã fãrã conserve de carne de porc sau vitã în suc
propriu. Pentru a elimina orice tentaþie canibalã în caz de
naufragiu.
Odatã cu primãvara, în incinta Morii Pãrãsite din
spatele cimitirului din Deal, la o bucatã de drum destul de mare
de malul Dunãrii, echipajul Speranþei, venea cum putea ºi când
putea cu câte o bucatã de scândurã. Începuse construcþia corãbii
mult visate. Aurel depozita lemnul adus ca fiind cel mai aproape
de Moarã .În vacanþa de varã, se trece ferm la treabã, se mãsoarã
cu pasul lungimea corãbii, apoi cu ochiul, în sfârºit cu o scândurã
decretatã a fi metru, dupã care echipajul constructor se
deplaseazã la Cherhanaua Veche de lângã Far, unde bãtrâni
marangozi lipoveni construiau cu migalã ºi cu o ºtiinþã veche
nescrisã, lotcile ºi mahunele pescãreºti. Între douã bãi, spionam
atent cum ia naºtere mândreþea de lotcã. În aceea varã fierbinte,
am învãþat sã înotãm în locul cel mai periculos de pe fluviu.
Înotãtori de talie, când erau întrebaþi unde au învãþat sã se simtã
ca peºtii în apã, rãspundeau cu mândrie: La Far!. Pentru a primi
certificatul de înotãtor,trebuia îndeplinitã o încercare pe care
nici unul din echipajul Speranþei nu a trecut-o. Aceea de a sãri
de pe far de la o înãlþime de aproximativ de 5-7 metri direct în
vârtejurile Dunãrii. Pãrinþii erau îngrijoraþi de faptul cã nu ºtim
sã înotãm. Tata ne ia într-o duminicã de la sfârºitul verii ºi ne dã
prima lecþie la Dunãrea Veche. Cu o saulã(2),nu prea lungã,
având douã capete matisite(3),ne îndeamnã sã intrãm în apele
verzi-cristaline ale fluviului. Þineþi-vã bine de parâmã, ºi loviþi
apa cu picioarele, ne zice voios. Nu-i spusesem cã am învãþat
tainele. Mama ºtia cã mergem la Dunãre ºi ne verifica dacã am
intrat în apã, trecând uºor unghiile peste pieile tãbãcite de soare
ºi nãmol. Pe corp rãmâneau fine urme albe. Dar nu-ºi închipuia
cã am avut curajul sã intrãm la apã adâncã. Nu îi spuneam mai
nimic, apoi deloc, dupã ce am vãzut moartea cu ochii, când pe
un canal La Cireºu, eram gata, gata sã mã înec. Dacã nu era
Curcan Sandu, un fiu de pescar, care m-a scos dintr-o datã ca pe
un peºte prins la undiþã, aruncându-mã pe mal, acum eram de
mult oale ºi ulcele. Sandu era un înotãtor de talie. Sãrea de pe
far, în anume zi din an, când vârtejul, datoritã apelor mici era mai
mare ºi când stânca ieºea cel mai mult la larg. Dacã nu ºtiai sã
sari, riscai sã te zdrobeºti de piatra colþuroasã, roºie, ca sângele
închegat. Sandu a fãcut o ªcoalã de Pescari Oceanici. În
apropierea coastelor Madagascarului a dispãrut de la bordul
pescadorului. Nici azi nu se ºtie ce s-a întâmplat.
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Scriitori gãlãþeni nominalizaþi în
*DICÞIONARUL GENERAL AL
LITERATURII ROMÂNE*
GRIGORE SÃLCEANU
*poet, dramaturg, traducãtor*
S-a nãscut la 23 aprilie
1901, la Galaþi. Învaþã la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaþi ºi la Liceul
„Spiru Haret” din Tulcea, absolvã
Liceul „Mircea cel Bãtrân” la
Constanþa – unde se stabiliserã
pãrinþii. Din anul 1922 devine student
al Facultãþii de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii din Bucureºti, frecventând ºi cenaclul Institutului de
Literaturã, condus de Mihail
Dragomirescu Se va specializa în limba ºi literatura francezã,
continuându-ºi studiile în Franþa, la Sorbona. În anul 1927 este
titularizat profesor la Liceul „Mircea cel Bãtrân” din Constanþa.
Debuteazã cu versuri la „Analele Dobrogei”(1921), unde va
continua sã publice masiv pânã în anul 1938, colaborând totodatã
ºi la „Ritmul vremii”, „Gloria Dobrogei”, „Dobrogea junã”,
„România de la mare”, „Adevãrul literar ºi artistic”, „Tomis”, iar
mai târziu la „Convorbiri literare” , Tomis º.a. El însuºi va înfiinþa
revista „Pagini dobrogene” (19261927) ºi un cenaclu literar care va
funcþiona mulþi ani. Pe lângã
versuri, publicã ºi comentarii
despre Liviu Rebreanu, Victor
Hugo, Ovidiu º.a. În anul 1928 îi
apare primul volum de poezii, Flori
de mare; în anul 1936 debuteazã
ca autor de teatru cu Întâia
sãrutare, piesã difuzatã la Radio,
apoi tipãritã, ca ºi altele scrise
ulterior. În anul 1957 i se va juca
tragedia Ovidius, la Teatrul de Stat
din Constanþa. Grigore Sãlceanu a
deþinut ºi funcþia de preºedinte al Filialei din Dobrogea a Uniunii
Scriitorilor. Câteva traduceri le-a semnat cu pseudonimul Sulfinã.
În pofida tinereþii autorului, viziunea poeticã
predominantã în Flori de mare, este pesimistã, sumbrã. Pãmântul
e vãzut ca o navã „alunecând în gol”, fãrã þintã, tot mai ameninþat
de stingere – imagine recurentã în poezia lui Grigore
Sãlceanu-, viaþa omului e jalonatã de haos („cu groazã privim
înainte, cu groazã privim înapoi”, Odatã), eul resimte vertijul
trecerii, al efemeritãþii ºi insignifianþei individului („noi suntem
o fãrâmã din „Totu-mprãºtiat”, o sintagmã antinomicã pentru
„Marele tot”). Ulterior, percepþiile negative ( unele doar reflexe
livreºti) se atenueazã, ºi în plachetele „Fierbea az-noapte
marea…(1933), Nopþi pontice (1937) - reluate, împreunã cu alte
poezii din periodice sau inedite, în volumul „Nopþi pontice”(1969)
– privirea poetului contemplã mai calmã realitatea, în special
schimbãtorul peisaj marin. În Poemul creaþiunii (1942) Grigore
Sãlceanu renunþã la întrebãrile fãrã rãspuns ºi încearcã sã se
apropie de adevãrurile din „Biblie”, versificând fluent momentele
cheie ale „Facerii” ºi ale vieþii ºi faptelor Mântuitorului, dar totul
în limbaj, imagini, viziuni convenþionale. Cei care i-au comentat
lirica relevã în primul rând calitãþile formale, tehnice, versurile
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atent elaborate dupã norme clasice, cursivitatea, naturaleþea
desfãºurãrii textelor, precum ºi percepþia vizualã nuanþatã, de
unde efecte plastice, notabile. ªerban Cioculescu, de pildã,
remarcã „virtuozitatea metricã” ºi considerã cã poetul este
creatorul unui „lirism luminos ºi stenic”. Ca dramaturg, Grigore
Sãlceanu începe prin a se ocupa de cauzistica relaþiilor amoroase,
în special de importanþa încrederii între parteneri, de rezistenþa
cuplului. Un mic amãnunt ascuns, din viaþã soþiei declanºeazã
în soþ o dramã acutã (Întâia sãrutare, 1937), iar imixtiunea
agresivã a unei femei dornice de aventuri duce o familie în pragul
destrãmãrii (Furtuna, 1937). Gratuit ºi lipsit de substanþã e
„poemul dramatic” Iluzia (1944), unde o fatã se lasã sedusã de
un bãrbat pe care îl luase drept altcineva. Deºi versificaþia e
armonioasã, construcþia dramaticã e artificialã, iar situaþiile,
potenþial semnificative, sunt fals imaginate. Mai târziu Grigore
Sãlceanu va aborda subiecte „grele”, dar de pe poziþia
pãgubitoare a omagiului convenþional, ba chiar conjunctural.
Ovidius (1958) ºi Hiperion (reprezentatã la Constanþa, în 1965)
sunt compuneri encomiastice bazate pe situarea a doi mari poeþi
– Ovidiu ºi Eminescu - în contexte sociale care sã le releve
calitãþi excepþionale fie prin contrast, fie direct, prin laude
nemãsurate aduse de cei din jur. Tropaem Traiani (jucatã la
teatrul constãnþean în anii 1976-1978), este o ficþiune istoricã
menitã sã preamãreascã virtuþile dacilor, demnitatea ºi spiritul
de jertfã al lui Decebal, fericita armonizare dintre învinºi ºi
cuceritori, care va duce la formarea poporului român. Simple
exerciþii de versificare ºi de imaginaþie sunt Basmul zmeilor
(1969), o culegere de trei „naraþiuni” numite „poeme feerice”,
din care prima, a pãrut în anul 1941 sub titlul Fata de împãrat, a
fost distinsã de Academia Românã
cu Premiul „V.Adamachi”. Încã de
la început Grigore Sãlceanu s-a
impus ca un bun traducãtor din
lirica francezã: Alfred de Lamartine,
Victor Hugo, Leconte de Lisle,
Charles Baudelaire, Paul Verlaine
º.a. Transpunerile, pentru care i
s-a acordat ºi un premiu al
Institutului de Literaturã , în anul
1925, sunt publicate în periodice
sau în volumul Flori de mare. De
preþuire s-au bucurat ºi tãlmãcirile
în francezã ale unor capodopere
folclorice – „Mioriþa”, „Meºterul Manole”– sau culte –
„Luceafãrul”( tipãritã în revista parizianã „Revue de L’ACILECE”
(1972), precum ºi alte versuri dupã Vasile Alecsandri, Perpessicius
º.a. rãmase în periodice. S-a stins din viaþã la vârsta de 29 de
ani, la 19 iulie 1980, la Constanþa.
Articolul referitor la Grigore Sãlceanu din acest
DICÞIONAR include, la final, liste cu „Scrierile” autorului ºi
„Repere bibliografice” despre autor.

Virgil GURUIANU

* DICÞIONARUL GENERAL AL LITERARTURII ROMÂNE este
realizat sub egida Academiei Române ºi se doreºte a fi o lucrare
complexã, un „…dicþionar integral al literaturii române cu tot ceea ce
presupune el: autori, publicaþii, curente literare, concepte, opere
anonime, instituþii literare etc”, un dicþionar „…ce încearcã sã prezinte
pe toþi autorii de limbã românã care, într-un chip sau altul, ilustreazã
cultura românã în timp ºi spaþiu, indiferent de locul unde au scris ºi
s-au afirmat”. (Eugen Simion- „Cuvânt înainte”)
Ilustraþii: dupã documente din colecþiile Bibliotecii
„V. A. Urechia”

DE PRIN REVISTE ADUNATE
Tecuciul Literar-artistic (nr. 17, martie-aprilie 2009),
prin articolul ºi poemul
,,Reguiem...” semnate de
prof. dr. Adrian Botez, se
face ecoul evenimentelor
de dupã 7 aprilie a.c. din
Basarabia – Republica
Moldova vecinã.
Atâta cernealã
(ºi furie ultranaþionalistã)
a curs, încât chiar nevoia
de normalitate pare o mare
curiozitate...
Spicuim din interviul acordat de poeta Florina Zaharia:
,,Un creator ar trebui sã fie într-o permanentã ,,gâlceavã”cu el
însuºi. Dacã se ceartã cu lumea ºi cu timpul sãu este doar un
recalcitrant ºi un oportunist.”
Lui A.G. Secarã îi percepem adevãrata mãsurã în
cronica sa la cartea intitulatã ,,Eseuri despre omul-OM” ºi
semnatã de Petru Blaj (,,Un interesant sistem filosoficoteologico-medical ne propune scriitorul ºi medicul Petru Blaj în
lucrarea sa. Mai corect ar fi poate un sistem teologico-filosoficpsihologic deºi, conform cuprinsului... se aratã a fi preocupãri
ale acestui om care propovãduieºte elegant ºi renascentist... o
nouã abordare a ceea ce am putea numi probabil prea puþin
inspirat... ,,românism”, ,,umanism”…) Felicitãri domnului Vasile
Ghica - scriitor vieþuind pe meleaguri tecucene, pentru recenta
sa primire în rândurile Uniunii Sciitorilor!
* Din elegantul EX-Ponto (Nr.1,
ianuare-martie 2009), ce meritã parcurs în
întregime, reþinem din fuga condeiului,
poemele semnate de Liviu Ioan Stoiciu
(,,lucruri care nu existã aevea.../lucrurile/
acestea, neîntâmplate încã,/ dând naºtere
la mustrarea de cuget, nepregãtite sã/
înfrunte potrivnicia, Sã punã/, - þara la
cale.” ), Cassian Maria Spiridon (,,aceste
flori de liliac/sînt ultimile/ce þi le dãrui/din
tot acest mileniu/în care am fost prezenþi/
atâta de puþin/(doar jumãtate dintr-un
veac)”), Traianus (Traian Vasilcãu) din
Chiºinãu - (,,Fost-am tânãr, lujer foarte / ªi nu mã gândeam la
moarte, / Da moartea era aproape, / Mai aproape de pleoape.”);
proza lui Dan Perºa, Constantin Novac, Constantin Cioroiu;
reproducerile dupã lucrãrile, de o stranie solaritate, pictorului
Karl Robert Perko; studiul critic ,,Personajele in absenþie în teatrul
lui Caragiale” al lui Constantin Miu (,,Garibaldi este un personaj
in absenþie din categoria combatanþilor, admirat de Conul
Leonida... personajele in absenþia sunt conturate prin dialoguri
comice reproduse de alte personaje, fie din
întâmplãrile la care au luat parte, fie din cele
auzite de la alþii”).
* O lecþie de sobrietate ºi ,,eficienþã”
tipograficã ne oferã, ca de fiecare datã, Revista
nouã (nr.4/2009). Din jurnalul-,,1989. Din
primãvarã pânã în toamnã”- lui C. Trandafir:
,,4 iunie. duminicã. Ziua mea de naºtere. Mare
minune! Incredibil cât de avansat sunt. E a

mea ºi trebuie sã-mi placã... ªi iar mã gândesc. Noi ce facem?...
În schimb, urãri de la Tase, aºa este el mereu protocolar, ºi de la
Brezeanu. Mulþam. La mulþi ani!...” La mulþi ani ºi din partea
noastrã! Notele de lecturã ale lui Paul Sân-Petru, despre recenta
carte a lui A.G. Secarã ,,eliotulaproapepustiit “ (…,,a.g.secarã
abordeazã poetic motivaþia irezistibilã a scrisului...”), ale lui
Victor Sterom, despre poemele lui Griºa Gherghei din ,,Cartea
somnului” ºi ale lui Mihai Antonescu, despre cartea lui ªerban
Codrin ,,Testamentul din strada Nisipuri” (,,Vechii creºtini
susþineau cã raiul s-ar afla undeva în asfinþit, nicidecum în
rãsãritul dimineþilor noastre crude, lipsite de orice consistenþã”),
asigurã axul central - criticã literarã - al revistei prahovene.
* Sora mai mare a EX Pontului Tomis (nr. 470,mai 2009) rãmâne fidelã unei
,,grile” asumate încã de la apariþia primului
numãr sub noul format. Într-un interesant
articol semnat de Sergiu Niculescu despre
Eugen Ionescu - poetul se afirmã: ,,Dacã
criticii nu l-au prea reþinut ca poet, primul
care nu s-a luat în serios e poetul însuºi... pe
lângã sursele livreºti ale poeziei sale,
similaritãþi mai adânci se aflã în portretele de
copii ale lui Tonitza. Viziunea ioniscianã îºi va fi gãsit, într-un
prim moment, un ecou perfect în tematica tonitzianã: copilãria,
naivitatea, copiii-pãpuºi etc”.
Graþiela Dumitrache – in memoriam I. P. Culianu: ,,Teza
fundamentatã pe care o lanseazã Culianu este cã ºi religia,
literatura, filosofia, ºtiinþa funcþioneazã pe baza unor decizii de
tip digital. Toate alegerile posibile fac parte dintr-un SISTEM
care cuprinde întotdeauna un set de reguli ºi un mecanism de
generare”.
ªtefania Mincu analizeazã cu rãbdare ºi înþelegere
umanã noua apariþie editorialã (dupã 20 de ani!) a poetului
Dumitru Pãcuraru – ,,Salutator universal”: ,,Condiþia existenþialã
neclasificabilã, a ,,muritorilor de rând”, este cea care stârneºte
interesul, deoarece ascunde fapte mult mai profunde, drame
grele ºi o dozã de senzaþional cu mult mai mare decât a oamenilor
celebri”.
* În Renaºterea culturalã
(r. 60, 2009) ce apare la Buzãu, poetului
Grigore Vieru, recent plecat dintre noi, i
se consacrã câteva consistente pagini
în memoriam iar în final avem ºi surpriza
unei scrisori inedite semnatã de acesta:
,,Cu pocãinþã nesfârºitã/ Mã rog
iubitului Iisus/Sã-mi ierte vorba rãtãcitã
/ Ce despre tine, frate, -am spus. “
Nicolae Dumitrescu despre
poetul Nicolae Dorel Trifu: ,,Nu
formuleazã verdicte, iar susþinerile sale
sunt bazate preponderent, pe conexiuni logice ºi pe instinctul
sãu de poet”.
Poezia pare la ea acasã printre paginile acestei
interesante reviste: ,,Mã chinuie gânduri, / ºi-am ridicat în jurul
meu / clopotul de – aramã / al tãcerii” (Dan Manolescu);
,,Prezenþele au trecut din adânc / în mai adânc / ce fel de vad ce
fel de val / ce fel de fum ce fel de oase / ai lãsat în urmã “ (Mihai
Macovei).
Valeriu VALEGVI
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2x2
Anti-prelegeri de literaturã terestrã
Al VIII-lea fals argument poetic:

Care ar fi cãrþile care îi determinã pe unii, mai mult sau mai puþin, sã fie sau sã vrea sã fie scriitori?… Având,
precum în cazul cãrþii din aceastã lunã, din acest al optulea capitol, un mesaj la care unii nu sunt atenþi: încã de la
primele pagini, când Martin vine în vizitã la Arthur, oaspetele observã un tablou în ulei (sã ne gândim la… „literatura
în ulei”!): „Valuri furioase se nãpusteau asupra unei stânci semeþe; nori ameninþãtori ºi joºi acopereau cerul; ºi nu
departe de þãrm, cu pânzele strânse, un schooner aplecat atât de tare încât i se vedea puntea întreagã, sãlta peste
valuri proiectat pe un cer duºmãnos ºi înroºit de soarele ce sta sã apunã. Tabloul era frumos ºi-l atrase cu o putere
cãreia nu-i putea rezista. Uitã de mersu-i stângaci ºi se dãdu aproape de tablou, foarte aproape. Frumuseþea dispãru
de pe pânzã.” (p.7).
Iatã poate cel mai important dintre misterele artei în general, literaturii în particular. ªi unul dintre pericolele
care-l pândesc pe cel care îndrãzneºte sã demonteze mecanismele… literaturii. Sau, aºa cum va descoperi cel care va
(re)citi „Martin Eden”, iatã ce se va întâmpla „când priveºti la microscop” viaþa ºi faci analiza gândirii fãrã a te
proteja… Când iubeºti mai mult decât poate un om… ca sã nu spunem un bãrbat.
Cãrþi la care ne întoarcem… Cãrþi care au “florile de aur ale unor cuvinte neobiºnuite: iubire, neprihãnire, moarte”…

„Martin Eden” de Jack London
(Ediþiile din anii 1966, Ed.pentru Literaturã Universalã ºi 1984,
de la Editura Cartea Româneascã, în traducerea lui D.Mazilu)
a.g.secarã:
Mi-a plãcut cum a spus la
un moment dat Sorin Atanasiu, în
zilele în care citea „Martin Eden”:
„credeam cã Jack London a scris
doar cãrþi cu câini”… Desigur, fãrã a
ne gândi prea mult la Mario Vargas
Llosa, tot despre „oameni ºi câini”
este vorba, exagerând destul de mult,
ºi în textul apãrut în anul 1909,
probabil cea mai autobiograficã
lucrare a scriitorului nord-american…
Da, iatã o coincidenþã de care îmi dau
seama abia acum: se împlinesc o sutã
de ani de la apariþia lui Martin Eden
în viaþa literarã…
De ce oare m-am identificat mult timp cu personajul
principal? Datoritã originii mele modeste, ca ºi a personajului;
datoritã aspiraþiilor comune? Mã regãseam în unele dintre
complexele de inferioritate ale lui Martin? Poate ar avea o mai
micã importanþã pentru omul care vrea sã fie convins de…
utilitatea literaturii!
Dupã aproximativ 20 de ani de la prima lecturã, dupã 10
ani de realizat cronicã literarã, „Martin Eden” este doar o carte
vie… Artistic, ca sã nu spun tehnic, plecând de la etimologia
cuvintelor, i se pot reproºa multe… Chiar ºi din punct de vedere
al coerenþei… Ar fi fost mult mai interesant dacã ar fi fost scrisã
la persoana I… Dar sã lãsãm deoparte aceste consideraþii aride!
Cert este cã dacã aº fi citit-o prima oarã cu tot atâta atenþie
poate nu m-aº fi hotãrât sã fiu/ sã devin scriitor… Dar poate ºi
cu parcã, de n-aº fi citit tot pe atunci ºi Dostoievski… Poate
dacã ediþia din 1984 nu mi-ar fi fost fãcutã cadou de cãtre (acum)
un vechi prieten, cu dedicaþia „De la un Martin mult mai aproape
de Gatsby”…
„Martin Eden” (omul paradisiac?) este o carte despre
„dragostea pentru oameni”, cu aºteptãrile ºi dezamãgirile sale,
o carte despre „dragostea de viaþã” ºi paradoxurile sale, care te
pot (con)duce la… fuga de viaþã. Dar ºi „despre dragostea de
cãrþi” ori despre „dragostea pentru Ruth”, o expresie a unui
oarecare etern feminin…
*
Da, uneori literatura nu este altceva decât taxidermie…
Poate chiar auto-taxidermie, dacã poate fi inventat un astfel de
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cuvânt… Sã fi fost Jack London un narcisist care nu-ºi putea
suporta narcisismul? Iatã cum ni-l descrie la un moment dat pe
Martin: „Sub înveliºul trupului musculos întreaga-i fãpturã
era o masã de sensibilitate încordatã. La cea mai uºoarã
impresie venitã de la lumea din afarã, gândurile, simþãmintele
ºi emoþiile lui þâºneau ºi începeau sã joace ca o flacãrã în
bãtaia vântului. Era cum nu se poate mai receptiv ºi mai
sensibil, iar imaginaþia lui veºnic neastâmpãratã stabilea fãrã
încetare relaþii de asemãnare sau deosebire între lucruri”
(p.9).
Acesta era omul care fusese fochist, marinar, pescuitor
de perle, cãutãtor de aur, crescãtor de vaci, vânãtor, care
petrecuse prin puºcãrii ºi taverne infecte, jucase box… ªi acesta
se îndrãgosteºte de „o fiinþã palidã, vaporoasã, cu pãr bogat
ºi auriu, cu ochi mari, inteligenþi ºi albaºtri (…) Era o vedenie,
o zânã, o zeiþã; o frumuseþe atât de aleasã nu putea fi
pãmânteanã”. Este vorba de Ruth ºi pe acea vreme probabil nu
se inventaserã bancurile cu blonde. Sã se fi jucat traducãtorul
sau… doar ochii erau inteligenþi? Mister… feminin asupra cãruia
personajul pare a fi lãmurit… într-un sfârºit. Chiar dacã se
vorbeºte încã de la pagina 14 despre „tainele paradoxului
feminin”.
Sã fi fost London misogin în ciuda idealizãrii „femeii –
partener de viaþã”? Din biografia sa aflãm cã a avut o oarecare
experienþã în ceea ce priveºte „sexul plãpând” ºi cã Ruth Morse
ar fi avut chiar un model real în persoana unei anumite Mabel
Applegarth, „fostã colegã de universitate, care, cândva,
simbolizase pentru viitorul scriitor idealul feminitãþii ºi al
rafinamentului cultural”, dupã cum scrie Dan Grigorescu în
postfaþa la ediþia folositã de subsemnatul…
Dar când este vorba de „iubiri imposibile”, destinul
inventeazã ºi „gâlceava intelectualilor”, preferându-se un
Tennyson siropos „lipsei de delicateþe” a unui Swinburne…
*
Martin Eden „toatã viaþa tânjise dupã dragoste.
Sufletul îi era însetat de dragoste. Dorea dragostea dintr-o
cerinþã organicã a fãpturii lui. Cu toate astea niciodatã n-o
avusese ºi inima i se împietrise. Nu ºtiuse cã tânjeºte dupã
dragoste. Nici acum n-o ºtia. Vedea dragostea doar în
manifestãrile ei, iar asta îl cutremura, îl fãcea s-o socoteascã
un lucru ales, minunat ºi superb.” (p.21). Rafinaþii, stiliºtii ºi
mulþi alþii trebuie sã fie îngroziþi de aceste rânduri… patetice.
Dar, în acelaºi timp, tânjise dupã o altã lume, aceea pe care o
întâlnise doar în cãrþi („îºi spunea cã nu face parte din lumea
lor”)… ªi el se hotãrãºte (atenþie!) „sã vorbeascã pe limba
lor”. Deºi „în cugetul sãu nu-ºi puteau gãsi loc nici impostura,
nici prefãcãtoria”. Din „strãfundurile conºtiinþei – n.n. la acea
cinã la care este invitat – þâºni gândul cuceririi, al strãbaterii
pânã la ea, pânã la zâna aceea palidã ca un crin,
care-i ºedea alãturi”. Ruth!
Hm! Gata intriga? ªi Ea se simte atrasã într-un fel de EL

dar… simte ºi prãpastia ce-i desparte. Prãpastia dintre reaua
înþelegere a diferenþei dintre material ºi spiritual ºi înþelegerea
Adevãrului (se bate ºaua mult pe teoriile lui Spencer!). Deºi,
vorba cuiva, unii meritã mai mult decât Adevãrul! Adevãrul,
care are politeþea sa, codul bunelor sale maniere care îþi ºoptesc:
„pentru a fi politicos un om trebuie sã-ºi risipeascã tot timpul,
iar el, pentru a învãþa cum sã fie manierat, ar mai avea nevoie
de o viaþã”. El, Martin Eden! Poate unul dintre primii oameni
care ºi-au dat seama cã nu mai pot citi tot ceea ce se scrie pe
aceastã lume. Se scrie ºi se publicã. ªi ºi-a mai dat seama ºi de
pericolele care îl pândesc pe un neiniþiat care intrã în imperiul
cãrþilor fãrã a fi îndrumat de cãtre niºte cunoscãtori. Unde eºti
tu, Vergilius? Chiar dacã Eden, abia respins la examenul de
admitere la liceu, la cei aproape 21 sau 22 de ani ai sãi, îi spune
lui Ruth: „Existã oameni care au nevoie de cãlãuzã ºi cu cei
mai mulþi aºa se întâmplã, dar eu cred cã mã pot descurca ºi
fãrã cãlãuzã” (p.111). Ceea ce se va dovedi fals… Martin Eden
va fi pustiit de cãtre devenirea sa întru spirit. ªi de cãtre iluziile
sale. Iluziile sale despre dragoste, aceea care mutã astrele… Nu,
nu confund Virgiliu cu Dante Alighieri! Dragostea idealã, ºi ea o
iluzie dupã cum o dovedesc uºor niºte cireºe negre care îi pãteazã
buzele lui Ruth, trezindu-l pe Martin la realitate. Deºi continuã
sã iubeascã… ºi aici eseistul încearcã din nou sã-ºi aducã aminte
de ce i-a plãcut cartea pe la 15-16 ani, când a citit-o prima oarã…
ªi eseistul apreciazã vitalismul naturalist al autorului, mãiestria
autorului de a pãstra un oarecare suspans (pânã la urmã,
neoficial, cei doi se logodesc, pânã la primul scandal) ºi, pierdut
acum în lumea revuisticã (localã), este surprins de descrierea pe
care autorul o dã acestei lumi (a revuisticii americane de la sfârºitul
secolului al XIX-lea), care se potriveºte destul de bine cu situaþia
de acum din Þãrile Române. ªi îºi aduce aminte cã era adolescent
ºi cã Martin iubeºte ca un adolescent… întârziat, þinând cont
de vârsta personajului. Dar Ruth este de fapt, într-un fel, doar
politicoasã… Sau natural… antinaturalã. Ea îl comparã pe Martin
cu un buldog, un buldog care este ceva între un prieten ºi un
protejat. Este clar o iubire imposibilã dar autorul este indulgent:
„adevãrul e cã în ceea ce priveºte dragostea erau amândoi
niºte copii ºi, în ciuda faptului cã ea avea educaþie universitarã
iar el îºi împuiase capul cu filosofie ºi cunoºtea viaþa din
proprie experienþã, îºi exprimau sentimentele cu naivitate ºi
stângãcie copilãreascã.” (p.225). Altundeva (p.237):
„Dragostea era ceva mult prea ales ºi prea nobil, iar el un
îndrãgostit mult prea leal ºi sincer ca sã întineze dragostea
cu nemulþumiri ºi pretenþii. (…) dragostea rãmânea în afarã
de raþiune, era supraraþionalã. (…) îndrãgostitul trebuia
considerat drept cea mai binecuvântatã dintre toate creaturile
ºi simþea o adevãratã desfãtare când se gândea la felul cum
cel nebun din dragoste se ridicã deasupra tuturor lucrurilor
pãmânteºti, deasupra avuþiei ºi a
raþiunii, a pãrerii celorlalþi ºi a
admiraþiei oamenilor de rând,
deasupra vieþii înseºi, fiind gata
sã moarã pentru un sãrut ”.
Neostentativ, pare a
spune cã totul se repetã: „se aratã
aici vechea dramã a mãrginirii
(n.n. Of, zeiþa Ruth!), care
încearcã sã stabileascã norme de
conduitã
nemãrginitului”!
Desigur, geniul…
Un aspect la care nu m-am gândit, în ciuda sau poate
tocmai datoritã pozitivismului afiºat cu duritate, este motivul
faustian. Se întreabã eroul, din ce în ce mai pustiit sufleteºte,
doborât de eºecurile literare (succesul ulterior este privit ca o
întâmplare deºi pare a fi un miracol!), adicã de neacceptarea
textelor sale de cãtre revistele literare: „ce-i foloseºte unui om
sã scrie o întreagã bibliotecã, dacã îºi pierde viaþa?” (p.269).
Dar sã nu intrãm ºi noi în rândul acelora care scriu prea
multe, nefiind în stare sã scriem despre cei care scriu cu adevãrat!
Deºi Jack London… Îl sfãtuieºte Russ Brissenden, unul dintre
foarte puþinii – cred cã aproape doi – oameni mari pe care îi
întâlneºte eroul, pe Martin: „Iubeºte frumuseþea numai de dragul
frumosului ºi lasã-le încolo de reviste… Frumuseþea este

singurul stãpân pe care meritã sã-l slujeºti. Slujeºte-o ºi dã
naibii restul!”
Frumuseþea ºi Dragostea… Pow!
Sorin Atanasiu:
Moto: „Aici pândea primejdia. Dacã viaþa nu tânjeºte
dupã viaþã, înseamnã cã se apropie iute de nefiinþã.”
Sã-i spunem „un mod aspiraþional de a te împlini în
viaþã”. La capãtul cãrþii este o cãdere. ªi un câºtig estetic pentru
mine ca cititor. Protagonistul nu ºtiu dacã este câºtigãtor! Dar
cum ai putea vorbi despre cursa Vieþii ca despre una în care se
poate câºtiga ceva!? În timpul vieþii se poate obþine doar o
amânare, o staþionare provizorie. Ai rãgaz cât pentru un pahar
cu apã ºi un Bine te-am gãsit / La revedere - în fugã!
Una dintre lecþiile bune ale acestei cãrþi este îndemnul
de „a te lua în serios”, ca scriitor sau ca orice altceva! A lucra
maximul potenþei tale creatoare. A munci pentru binele pe care
crezi cã poþi sã-l faci. A nu lâncezi, a nu fi puturos. Aceastã carte
este, totodatã, o mare provocare ºi pentru mine personal. Eu
fiind un dezertor de carierã încep sã mã întreb de ce nu aº pleca
mai devreme… deºi cred cã aceastã problemã se naºte cu
precãdere din cauza limbajului. În absenþa limbajului am avea o
cãlãtorie cu mult mai puþine tensiuni. În
fond, viaþa poate fi trãitã ºi dacã te faci
grãdinar (precum Wittgenstein la un
moment dat).
Martin Eden, cu muºchi ºi
minte tare de matroz, încearcã o trecere
care sã-l ducã dincolo de orbirea în care
trãia. Ghidul lui solar este o tânãrã dintro familie bogatã. Nu acest detaliu din
urmã este important cât investiþia
afectivã enormã pe care Martin o face
în aceastã femeie. El devine în urma
iubirii crescute pentru aceastã femeie.
Nu conteazã cã ea era, de fapt, de o
mediocritate uluitoare. Important este cã ea a ucis iluzia din
mintea lui Martin Eden prin mãrturisirea cã
nu-l mai iubeºte ºi cã alege sã-l pãrãseascã în urma unui penibil
scandal. Aici se trezeºte Martin. El începe s-o vadã aºa cum e…
sau mult mai aproape de ceea ce e. O vieþuitoare oportunistã,
redusã ºi închisã într-un joc de caste sociale. Ruth este
incapabilã de generozitate, de nobleþe, deºi aristocraþia autoclamatã ºi lezatã ar fi trebuit sã inducã un gest cu totul altul.
„Acum ºtia cã nu o iubise cu adevãrat. Ceea ce iubise fusese o
Ruth idealizatã, o fiinþã vaporoasã creatã de el însuºi, înflãcãratul
ºi luminosul spirit care plutea în poemele lui de dragoste” (p.455).
Rolul ei a fost unul de o dublã trezire. Ea l-a determinat pe
Martin sã vrea mai mult ºi tot ea i-a dezvelit lipsa de temei a lumii
ºi a omului în lume, doar dacã… (punctele de suspensie sunt ca
la Joyce… de unde, nu-i aºa, cã nici Dracu’ nu va înþelege ce-am
vrut sã spun, de aceea nu-mi place Ulysses !).
ªi ca sã reluãm: Martin descoperã filosofia ºi reflecþia
datoritã iubirii. Iubeºte ºi începe sã gândeascã. Excelentã
cauzalitate! Cã el alege sã se sinucidã este o altã poveste ºi nu
înseamnã cã, în mod necesar, ori de câte ori cineva capãtã o
profunzime a gândului se va suprima! Abisalul din gândire nu
este obligatoriu urmat de încetarea euforiei, a entuziasmului
vital. Lipsa iubirii ucide, poate asta e morala ascunsã din cartea
lui Jack London. Martin nu mai putea sã iubeascã ºi atunci a
murit: „Dar lucrul cel mai dureros dintre toate este cã am ajuns
sã mã îndoiesc de Dragoste, de Dragostea care-i darul
Dumnezeirii” (p.453)
Ceea ce poate intriga cititorul este cum de un mare
vitalist ca Martin Eden se poate sinucide? Viaþa adunase virtuþi
fizice ºi mentale remarcabile în Martin. Era sãnãtos, inteligent,
frumos, muncitor, faimos… cu un viitor promiþãtor. Era un templu
de reuºitã dumnezeiascã, plin de duh. Dar toate acestea nu i-au
fost de ajuns! Autorul ne previne de la un moment dat asupra
deviaþiei (?) spiritului eroului.
(continuare în pag. 51)
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A N C H E TA l u i D I N E S C U
Am adresat urmãtoarele ºapte întrebãri unor personalitãþi marcante ale culturii naþionale, încercând sã definim, prin
rãspunsurile lor, starea actualã ºi perspectivele literaturii româneºti:
1. Cum caracterizaþi tendinþele culturale ale vremii noastre? Sã fie intertextualitatea o formã culturalã
„elitist”- cleptocratã?
2. Existã, în plan literar, un conflict între generaþii?
3. Cum consideraþi încercarea de a desfiinþa unele personalitãþi literare ale trecutului mai apropiat sau mai depãrtat?
4. Actuala „falangã” de scriitori, artiºti plastici, muzicieni îºi poate susþine pretenþia de a elimina cu totul ºi de a înlocui
experienþa înaintaºilor ºi valorile esenþiale ale culturii milenare mediteraneene bazatã pe cea a Greciei antice ºi a Romei?
5. Credeþi cã prin abolirea unor criterii formale cultivate pânã pe la jumãtatea secolului trecut ºi prin înlocuirea acestora
cu versul liber, fãrã gramaticã, cu despãrþiri groteºti în silabe, poezia capãtã mai largi aripi?
6. În ce mãsurã economia de piaþã sprijinã dezvoltarea culturii sau dimpotrivã, o obstrucþioneazã?
7. În ce mãsurã literatura extrateritorialã româneascã exprimã niºte adevãruri perene ale culturii româneºti? Se identificã
tendinþele justificate ale oamenilor de culturã din Basarabia, Bucovina, Voivodina ºi din alte pãrþi cu direcþiile care se susþin
ºi se lanseazã în Capitala României?

Viorel DINESCU

Olimpiu VLADIMIROV
1.Tendinþele „culturale”
urmãresc cu ambiþie
capriciile zeului BAN cãruia
i se închinã ºi-i închinã
produsele culturale frumos
ambalate într-o marfã
vandabilã, dupã percepþia
pãguboasã a suferindei
democraþii româneºti,
mereu în tranziþie ºi în crizã.
Deh, economia de piaþã.
Cum altfel putem traduce
„explozia” posturilor TV
(particulare ºi de stat),
faptul divers redat violent, telenovelele, manelele, internetul,
viaþa mondenã a VIP-urilor, cu tot alaiul subiectelor de scandal!
Ar urma, piesele de tetru, arta plasticã ºi literatura, cu accente
pe coloratura limbajului de cartier ºi nuanþe pornografice,
încheind enumerarea cu bibliotecile, care împrumutã tot mai
puþine cãrþi, în favoarea CDROM-urilor, DVD-urilor, CD-urilor ºi
a cãrþilor audio.
2. Generaþiile literare vor fi mereu în conflict, nu din
cauza „tinereþii sau bãtrâneþii sângelui” (criteriu biologic fãrã
valoare), ci în planul „mentalitãþilor” ºi al „afirmãrii”, cu atât mai
mult astãzi, pe fondul acut al pierderii respectului pentru talent
ºi moralitate. Mai grav e faptul cã fãrã punþi reale de comunicare,
rezultatul este, de departe, un blocaj pãgubos.
Reverenþa lui Alecsandri, în faþa ascensiunii lui
Eminescu nu mai intereseazã ºi nu mai impresionezã pe nimeni,
dar nici nu se uitã!
Le reproºãm acum tinerilor verbul violent, dezabuzarea
sau teribilismul, dar „nu trebuie uitat cã ei sunt noua generaþie
pierdutã, însemnatã de seismul cãderii comunismului”
(C-tin Abãluþã), iar Andrei Terian constatã „trei mode care
bântuie în ultimii ani prin lirica noastrã: poezia de ospiciu, de
orificiu ºi de artificiu”. Ei trebuie sã convingã, sã treacã de la
sfidare la performanþã. Cu siguranþã cã valorile nu aparþin numai
prezentului, dar noutãþile tehnice ºi dinamica cu care vine acest
prezent, în toate domeniile, nu pot fi ignorate.

30

Pentru mine, problema generaþiilor literare este una
falsã. Poate critica literarã are argumentele ei serioase ºi impune
aceste clasificãri.
3-4. Desfiinþarea unor personalitãþi, de ieri sau de azi,
indiferent pe ce criterii, este un fapt condamnabil. Dezinteresul
faþã de trecut duce la o „sclerozã culturalã” (N. Manolescu),
impresia cã numai sub ochii noºtri se naºte ºi se moare fiind o
aberaþie. Nu aºa descoperim... „roata”! Apoi, atunci când
„demolezi” ceva trebuie sã pui altceva în loc, cu exigenþã ºi
bunã credinþã. Altfel, totul nu-i decât vânare de vânt...
Dacã „valorile nu sunt eterne” (N. Manolescu) probabil
cã mult mai provocatoare, pentru toatã lumea, ar fi
„reconsiderarea” unor personalitãþi prin aplicarea revizuirilor
critice, în sensul atât de drag lui E. Lovinescu, ca atitudine
împotriva confuziei valorilor. Dupã ce „rãul” s-a produs, vorba
lui C. Noica: „ne este greu sã mai înãlþãm cerul la loc, în tãrii”. Sã
fim optimiºti, poate ne aude cineva!
Valorile culturale ale Greciei antice ºi ale Romei au fost
ºi vor rãmâne „izvoarele” la care ne vom întoarce în permanenþã.
Obligatoriu pentru unii, facultativ sau opþional pentru alþii (cei
mai mulþi). Pânã acum câþiva ani, memoria ne era mereu
împrospãtatã de „lecþiile” lui O. Paler ºi I. Sava. Cât de sãraci am
rãmas dupã aceea, ºtie numai inima noastrã.
5. Atât versul clasic, cât ºi versul liber, au aripi la fel de
puternice, pentru înãlþimi tot atât de tulburãtoare. Nu toatã lumea
a renunþat la încorsetarea specificã versului clasic ºi folosirea
versului liber ca o necesitate a unei descãtuºãri ºi a unei exprimãri
directe, abrupte, dinamice. Ultimul volum („Baladierul”, 2006)
semnat de ªerban Codrin cuprinde 300 de sonete ºi 66
de balade!
Un poet asemãna versul clasic cu floarea care te îmbatã
prin parfumul ei, în timp ce versul liber te surprinde prin forma ºi
culorile florii, sau linia zveltã a tulpinii.
Fãrã gramaticã nu poþi scrie ºi nu poþi citi niciun rând.
Dar ce ne facem când însuºi DOOM-ul nostru academic (2005,
p. LVI) permite ca „în poezia modernã, primul cuvânt al fiecãrui
vers se scrie cu literã micã (în poezia de tip clasic, primul cuvânt
al fiecãrui vers se scrie cu literã mare)” ªi în continuare: „ se pot

scrie ocazional, cu literã micã, unele cuvinte care, în mod obiºnuit, se scriu cu literã mare, pentru a realiza un anumit efect stilistic
sau grafic”. Deci, în mod oficial, avem (semi) deschisã portiþa de a scrie dupã bunul plac, folosind toate „fanteziile” care au
devenit nu ocazionale, ci permanente. Trist.
6. Economia noastrã de piaþã nu sprijinã încã dezvoltarea culturii pentru cã este într-o interminabilã stare de tranziþie ºi
de crizã. Sponsorizãrile particulare sunt limitate, iar legi de protejare viabile nu existã. De bugetul statului, ce sã mai vorbim?!
7. Direcþiile care susþin ºi se lanseazã în capitala României, faþã de interesul justificat al oamenilor de culturã din
Basarabia, Bucovina sau Voivodina, suferã de o abordare superficialã, iar manifestãrile sunt sporadice, sãrace, stinghere.
Cât timp realitãþile politice din aceste regiuni „nu lasã loc de întors” pentru cultura românã, literaturile exprimã adevãrurile
de la nivelul realitãþilor lor. ªi totuºi, literatura basarabeanã s-a apropiat (cu sincope evidente) cel mai mult de România. Unde sunt
„podurile de flori” de altãdatã?...

O carte de istorie pentru istorie
MONOGRAFIA COLEGIULUI NAÞIONAL
„CALISTRAT HOGAª” TECUCI, EDIÞIA A II-A*
,,E obicei ca toþi trecãtorii sã-ºi lase numele
lor sãpat în vreun colþ al sfântului lãcaº” Calistrat
Hogaº.
Profesorul ªtefan RUGINÃ a întrecut cu mult
gândul testamentar al ilustrului Calistrat Hogaº.
Monografia Colegiului Naþional ,,Calistrat Hogaº”din
Tecuci este o riguroasã carte de istorie, o cronicã densã
a trecutului, o mãrturie a prezentului ºi un ghid pentru
viitorul renumitului LICEU devenit COLEGIU
NAÞIONAL cu prilejul aniversãrii a 125 de ani.
De fapt, ziua de 18 octombrie 2003, ziua
aniversarã, ultima zi din viaþa Liceului ,,Calistrat Hogaº”
ºi prima zi din viaþa Colegiului Naþional ,,Calistrat
Hogaº” a întruchipat perseverenþa în împlinirea unui
vis (monografia) a reputatului dascãl ºi om de culturã
tecucean, ªtefan Ruginã, tenacitatea directoarei Viorica
Tiron de a-ºi lega numele de obþinerea statutului de
Colegiu Naþional pentru Liceul Teoretic ºi strãlucirea pe care i-o conferã
acestei instituþii colectivul de dascãli ºi de elevi.
Poate cã nimeni altul nu era mai îndreptãþit sã realizeze o
monografie a Colegiului Naþional ,,C. Hogaº” din Tecuci decât
profesorul ªtefan Ruginã, cel care a slujit acest ,,sfânt lãcaº” ca elev, ca
profesor ºi ca director mai bine de o treime din cei 130 de ani de
existenþã ai instituþiei.
Cartea, monumentalã, aproape 750 de pagini bogat ilustrate,
apãrutã la editura „Dicatin”, Galaþi, este structuratã pe douã pãrþi:
,,O cronicã ilustratã“ ºi ,,ªcoala în amintirea profesorilor ºi
absolvenþilor”.
Prefaþa lucrãrii – un adevãrat elogiu adus venerabilei instituþii
ºi profesorului ªtefan Ruginã, este semnatã de prof. dr. Gheorghe
Felea, consilier în Ministerul Educaþiei,Cercetãrii ºi Inovãrii, iar Epilogul
aparþine unui alt foarte cunoscut ºi apreciat dascãl tecucean,
prof. Vasile Ghica.
Prima parte a lucrãrii (490 de pagini) cuprinde trei capitole:
Gimnaziul Real de Bãieþi Tecuci (1878-1821), Liceul D.A.Sturdza
Tecuci (1921-1948) ºi Liceul /Colegiul nostru în contemporaneitate
(1948-2008) prezentând, de fapt, istoria instituþiei în cei 130 de ani de
existenþã. Pentru elaborarea lucrãrii, autorul a fãcut, în timp, o
documentare foarte riguroasã, a consultat documente de arhivã, presa
timpului, lucrãri de specialitate etc., conferind acesteia un bogat
conþinut ºtiinþific (sunt semnalate peste 280 de note ºi trimiteri
bibliografice la care se adaugã peste 400 de fotografii individuale ºi de
grup, tabele cu profesorii ºi directorii ºcolii de-a lungul timpului, cu
ºefii de promoþie, cu o serie de personalitãþi care au absolvit Colegiul
Naþional ,,Calistrat Hogaº”). Sunt inserate rezultatele spectaculoase
obþinute de Colegiu în ultimii 15 ani-o fericitã continuitate cu cele
adunate anterior - neîndoielnic legate de personalitatea, de capacitatea

intelectualã ºi de activitatea profesoarei Viorica Tiron,
directoarea prestigioasei instituþii de învãþãmânt.
Ca urmare, oricine s-ar angaja sã scrie o istorie a
învãþãmântului românesc nu poate ocoli prezenta
monografie în preocupãrile sale documentare.
Partea a doua a lucrãrii (246 de pagini) cuprinde
cinci capitole: Ode închinate ºcolii ºi luminatorilor ei,
Gânduri ale Directorilor ºi profesorilor liceului, Dulci
aduceri aminte despre ºcoala noastrã, Epilog ºi Elevii
Colegiului Naþional „Calistrat Hogaº” în anul ºcolar
2008-2009, al 130-lea în istoria unitãþii ºcolare ºi este
una cu valoare sentimentalã.
Se regãsesc în paginile celei de-a doua pãrþi a lucrãrii
însemnãrile de suflet ale unor foºti elevi, profesori ºi
directori ai acestei onorabile instituþii, pilduitoare
mãrturii de mulþumire ºi ataºament pentru ºcoala care
le-a deschis cariera: gen. Costache Negruþi (promoþia
1938), scriitorul Dionisie Duma (promoþia 1957), I.N.Dianescu
(profesor ºi director al liceului între 1924-1932), conf. univ. dr.
G.G.Ursu (profesor ºi director al liceului între anii 1935-1946), lector
universitar ªtefan Tomozei (profesor ºi director al liceului între anii
1947-1952), Avram Segal (profesor ºi director al liceului între anii
1949-1980), Victoria Lupu-Ciubotaru (profesor ºi director al liceului
între anii 1956-1967), conf. univ. dr. Doru Scarlatescu, (profesor ºi
director al liceului între anii 1966-1953), ªtefan Ruginã (profesor ºi
director al liceului între anii 1962-1994), Mihai Blejeru (profesor ºi
director al liceului între anii 1966-1990), Viorica Tiron (profesor ºi
director între anii 1986 ºi în prezent), º.a.
De o deosebitã sensibilitate sunt ,,dulcile aduceri aminte despre
ºcoala noastrã” ale unor personalitãþi precum acad. Iorgu Iordan,
profesorul ºi scriitorul Ion Dangorozi, scriitorul I. Valerian, acad.
Miltiade Filipescu, prof. univ. dr. doc. Mihai Berza, general Constantin
ªendrea, prof. univ. dr. inginer Constantin I. Milica, profesor univ. dr.
Jan Hurjui ºi mulþi, mulþi alþii.
În încheiere, consider cã este o datorie de onoare pentru fiecare
dintre foºtii ºi actualii profesori ºi elevi ai Liceului Teoretic/Colegiului
Naþional ,,Calistrat Hogaº”– ºi nu numai – de a avea în biblioteca
personalã aceastã monografie. Lucrarea poate fi procuratã de la sediul
Colegiului ,,Calistrat Hogaº” Tecuci.
Cartea domnului prof. ªtefan Ruginã este un reper pentru cei care
se vor încumeta la o asemenea întreprindere. ªcoala gãlãþeanã – fiecare
în parte – meritã o asemenea lucrare, condiþie determinantã pentru
elaborarea unei istorii a învãþãmântului gãlãþean ºi românesc.

Gh. NAZARE
* ªtefan RUGINÃ, Monografia Colegiului Naþional „Calistrat Hogaº”
Tecuci, Ediþia a II-a, Editura DICATIN, Galaþi, 2009, 738 pagini.
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Motto: „Viaþa-i o coadã; când ajungi în faþã, s-a terminat...”
MOARTE BUNÃ! sau
DOMNU´ DE LA ZIAR
Dramã hazlie în douã-trei acte de Victor CILINCÃ
SCENA 3: Babanov, Ionescu, Ciocãnel
Apare, þinându-se de burtã, parcã sã nu se spargã, domnul
Ciocãnel. Se opreºte din când în când ca sã gâfâie. Întredeschide
uºa salonului mare ºi bagã capul.
CIOCÃNEL: Bunã ziua, domnu´ Ionescu.
BABANOV: Bunã ziua, domnu´… domnu… Matei. Dom´ poet,
n-ai vrea sã facem schimb de paturi? La fereastrã e mai aer, o mai
deschizi… Dacã nu-þi vine sã sari, e chiar miºto!
CIOCÃNEL: Ba-i pe dracu´! Dacã deschizi geamu´, vine
miros de pipi! Aproape de-aici se fierb probele de urinã –
laboratoru-i chiar sub noi!
BABANOV: De când domnii poeþi sunt sensibili la o biatã
urinã fiartã?
IONESCU: Nu, dânsu´ nu-i poetul, e, ha-ha, domnu´ Ciocãnel,
de la alt salon, de mai jos…
CIOCÃNEL: „De la clasa a treia”! (Babanov tresare: aceeaºi
expresie cu a lui!) - cum zice domnu´ Matei. El mai vine ºi mai stã
pe la noi pe-un colþ de pat ºi vorbeºte cu noi de nu-l înþelege
nimeni, dar pricepem ce vrea sã spunã. În spital e bine sã te
descarci, sã spui ce ai pe suflet, chiar dacã nu te ascultã mai
nimeni. Cine sã te aculte, când fiecare are ceva de spus?
IONESCU: Domnu´ Ciocãnel e de jos. A fost ºi operat de câteva
ori ºi vine regulat sã ne þinã la curent…
BABANOV: Aha, regulat.
CIOCÃNEL: De fiecare datã vin! Cum vãd cã pot sã mã scol
dupã operaþie, vin încoace sã raportez: tot nu m-au omorât! ªi
de fiecare datã sunt mai uºor pe scãri, cã tot au gãsit sã-mi mai
scoatã câte ceva! Pânã m-oi ridica singur, ca balonu´…
BABANOV: Noi aici sus suntem cei aproape sãnãtoºi. Ca la
aeroport: þi-au ºtampilat paºaportul, þi-au controlat bagajele, e
OK! Ai ca ºi plecat, cum s-ar zice, din þarã, dar încã nu þi-au tras
avionul ºi mai stai aici, în þara nimãnui… Aici e un fel de secþie
de pregãtire: ca sã nu ne vie rãu în stradã de atâta bine, nu ne
dau drumul direct. Eu mai am o sãptãmânã în cap ºi am scãpat eu
de ei, s-au scãpat ºi ei de mine!
IONESCU: Cu mine-i mai grav: de când m-au adus de jos,
unde-mi mai scoteau câte ceva, nu-mi mai gãsesc nimic, da´ nici
nu-mi dau complect drumu´ - nu sunt siguri. Tot încearcã ei, tot
„investigheazã”. Mã pun sã iau bariu de-mi stã maþul drept ca
coada de mãturã, îmi fac injecþie cu izocorpi, cicã ãºtia te radiazã
ca la Cernobâl, ca sã te vadã ºi pe interior, m-au pus la multe
raze… M-au ºi tãiat, au bãgat sonde… Iau pastile, fac injecþii
(Babanov se strâmbã), îmi spun tot felul de nume de boale, da´
certificatul de deces, he-he, nu mi l-au scris încã. De, mai stau ºi
ei pe gânduri, cã doar nu poate sã moarã omul din prea
multã sãnãtate…
CIOCÃNEL: Stai, domnu´ Ionescu, cã þi-o iau eu înainte la
groapã! La mine au ºtiut ce am, da´ au mai gãsit ºi altele
neaºteptate pe dinãuntru. Cã zice dom´ doctor Mocuþã al mieu…
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BABANOV: Ei, nu, chiar aºa-l cheamã?
CIOCÃNEL (fãrã rãspuns): Zice: „Azi o sã te tãiem frumuºel
pentru intestinu´ gros. Da´ parcã poþi sã ºtii peste ce-o sã dãm
noi acoloºa? E ca la magazin: intri dupã ulei, cu bani potriviþi, ºi
ieºi c-o sticlã de coniac bun ºi cu ouã, pe datorie… ªi fãrã de
ulei!” Aºa cã, înainte de ultima operaþie, am sunat-o pe babã sã
facã rost de un coniac bun – ce-o fi aia “bun” la vremea noastrã?
ªi sã vinã ºi cu ulei, cã naiba ºtie ce-ºi mai doreºte omul când are
de toate? ªi s-a descurcat mititica, eu n-am vãzut coniacu´ la
etichetã, da´ cred c-a fost cu-adevãrat bun, plus, normal, plicu´:
cã, om simþit, m-a operat ºi mai jos, a gãsit el ceva pânã la urmã…
Un polip.
BABANOV: Polipii sunt la nas!
CIOCÃNEL: Aºa o fi la matale. La mine… de unde sã ºtiu, eram
adormit! Da´ dom´ doctor a promis cã o sã mai deschizã când o
avea timp ºi chef. Pânã nu scoate el tot ce-i rãu, nu se
lasã sãracu´!
IONESCU (sceptic): Într-o bunã zi tot o sã termine de scos.
Merge el motorul fãrã un ºurub, fãr´ de-o piuliþã, fãrã un cilindru
chiar, dar nu poþi sã-i scoþi carburatorul ºi sã mai facã fum!
CIOCÃNEL: ªtiu ºi eu? Nu-s mecanic de meserie. Eu vã spun, în
tot cazu´, când mã mai programeazã. Poate vã mai prind…
BABANOV: Nu ne mai prindeþi! Cel puþin pe mine, nu!
IONESCU: Eu vã mai aºtept, dom´ Ciocãnel, dacã nu se opune
doctorul! (încet, lui Babanov) Ce-i rãu sã stricaþi mãcar o vorbã
bunã? ªi poate ne mai þine, cine poate ºti dacã nu Ãl de Sus!
SCENA 4: Babanov, Ionescu, Poetul-macaragiu, doctorul Kali,
asistenta Magdalena
Intrã, în fugã, Poetul-macaragiu.
POETUL MACARAGIU: ªase! Începe vizita! Sã nu pãrem mai
bolnavi decât ieri, cã iar se supãrã dom´ doctor ºi dãm de dracu´!
Am sã-i spun o parodie, sã-l îmbunez pentru toþi. Am scris-o
pe WC...
IONESCU: V-am zis eu cã-i jos pãlãria dom´ poet al nostru?! Nu
te supãra: ce-i aia „parodie”?
CIOCÃNEL: Eu o ºterg jos – pe la noi a fost vizita mai grea ºi
m-au gãsit bine. Oricum, mai bine ca ieri, mai rãu ca mâine...
POETUL MACARAGIU: Ei, Ciocãnel ãsta este o parodie de
om, pricepi, nene Ionescule?
Ciocãnel iese, ferindu-se sã nu-l loveascã pe Kali, care vine
urmat de asistentã.
KALI: A, marinarul nostru ne-a pãrãsit, a schimbat portul. Dar
lasã, omule, cã-þi vine mai bine aici, cã te plictiseai dincolo,
singurel...
BABANOV: Dom´ doctor, pãi eu...
KALI: ªtiu, nu-mi mulþumi! Facem totul pentru bolnavii noºtri.
Moºule, la mata nu-i, nu-i bine! Nu-i bine deloc: analizele au
ieºit iar bune! Trebuie sã fie ceva mai adânc. Normal, la vârsta

dumitale, cu rezultatele astea trebuia sã faci atletism!
ªi uite în ce hal eºti! Dar îþi venim noi de hac! Uite,
îþi mai scriu o reþetã.
Scrie.
IONESCU: Offf... Ce sã fac, dom´ doctor, eu mã
strãdui, da´ dacã afurisitele alea de analize ies
mereu bine...
POETUL MACARAGIU (în ºoaptã): Le-ai dat ºi
mata o ciocolatã-ceva fetelor? Cã te scot ºi gravid,
dacã ai chef! Uite, eu le dau câte-o micã poezie
de-a mea cu dedicaþie la cine-mi ia sânge, o ciocolatã
la cine-mi scrie reultatul ºi sã ºtii cã sunt foarte
atente sã nu le-ncurce.
IONESCU: I-ai dat ºi...?
POETUL MACARAGIU: I-am dat ºi domniºoarei
Magdalena un poem întreg, special pentru ea. Azi
îi mai dau unul special pentru ea. Cred cã a
impresionat-o puternic, dar se forþeazã sã nu mi-o
arate. Femeile „pocnesc” atunci când vor ele,
niciodatã când vrem noi...
KALI: Ia te uitã, poetul nostru! Tot vânos,
tot vânos?
POETUL MACARAGIU: Mi se zbate încã, dar nu
tot aºa tare. Aº zice cã e mai bine decât ieri... Cred
cã mi-a intrat un înger în venã ºi vrea sã iasã ºi nu
ºtie pe unde...
KALI (Asistentei): Asta-i bine – îl treci pe vitaminele
alea care le-am adus eu. Vitaminele prind bine ºi
îngerului. Nu-l putem face pe poet sã gândeascã
mai calm, dar mãcar sã suporte viaþa...
POETUL MACARAGIU: Am vrut sã mã sinucid,
dar nu mi-au dat concediu. Nu mã sinucid niciodatã
în timpul vieþii!
KALI: Stai la coadã! Cu toþii am vrea sã ne
sinucidem lunea, numai sã nu ne doarã ºi sã nu
pierdem meciul...
POETUL MACARAGIU: Cãci ce este viaþa? Viaþa
asta-i o coadã: când ajungi în faþã, s-a terminat!
SORA MAGDALENA: Ce s-a terminat?
POETUL MACARAGIU: Poate-o sã mai avem
ocazia... Las´ cã vã spun eu...
Intrã Frosa infirmiera ºi-i ºopteºte ceva doctorului.
Poetul profitã ºi îi întinde sorei, cu gesturi pripite,
o foaie împãturitã.
POETUL: E a mea... pentru dumneavoastrã... Dar
este aºa, în general... E un dar, nu e vorba, cum ar fi,
cã eu ºi dumneavoastrã... Doamne fereºte! Adicã
nu cã nu...
Sora, amuzatã, bagã foaia în buzunar. Babanov îi
priveºte sarcastic.
Poetul se strecoarã dupã sorã prin spatele
doctorului.
POETUL: Da´ vã rog sã n-o citiþi! Luaþi-o doar
ca simbol!
SORA MAGDALENA: Bine, bine, n-am s-o citesc...
(va urma)

„Liber la iubire ºi vis”
de Coriolan Pãunescu
Recomandatã de distinsul medicpoet Paul Sân-Petru, creaþie liricã a domnului
conf.univ.dr.CORIOLAN PÃUNESCU
(„o poezie de nuanþã civic-moralã”) este
închinatã unui copil -„nepotului meu Filip,
care creºte departe, undeva la Marea
Nordului”. Cel care resimte absenþa libertãþii
„la iubire ºi vis” se adreseazã unui purtãtor
de victorie asupra timpului. Nu este un
omagiu, ci un memento: eºti stãpân pe
cuvintele pe care nu le-ai rostit, iar acele
cuvinte nu o pot lua înaintea sentimentelor.
Se cuvine aºadar sã-i învãþãm pe copii cine
suntem, cum vieþuim pânã la „întâlnirea cu
Dumnezeu”. „Arca” în care navigheazã
poetul Coriolan Pãunescu este transparentã ca „lumina curatã ºi grea”, e
înconjuratã de „veºmântul”albastru al sentimentelor esenþiale: cultul
pãrinþilor ºi al misterului divin, nostalgia peisajului copilãriei, iubirea fãrã
de sfârºit, luptele cu destinul, bucuria de a mai fi înfrânt, himera anilor
senecþi cu „îngeri grãbiþi”, cu împuþinarea „ochiului viu de searã”.
Profesorul Constantin Parfene de la Universitatea din Iaºi (cea
mai luminoasã imagine a vieþii universitare, persistând dincolo de perdelele
morþii) îºi motiva, în faþa unui prieten clujean atitudinea sobrã,
contemplativã, reluând un cuvânt dintr-o prelegere închinatã profunzimii):
creatorul autentic este profund, cu o bogatã viaþã interioarã, cãlãuzitã de
sentimentul estetic, stimulatã de emoþia în faþa frumosului care îi justificã
inteligenþa. Miºcarea sufletului „printre sfere” urmeazã, credem, aceastã
traiectorie în ultima carte a domnului Coriolan Pãunescu.
Pe decorul primordial (Providenþa, astrele ºi miºcarea lor uluitoare,
apele bãtrâne, cerurile ºi vãzduhul cel încãrcat de taine, cum zicea Mircea
Vulcãnescu, lumina neapropiatã) se proiecteazã, în aceastã carte, „universul
de humã”: „În universul meu de humã/ mã dor cuvintele stelare,/ ce cad
ca aºtrii grei de ploaie/ topiþi în ochiul viu de soare”. Acest univers intim,
profund românesc, participã, prin arta poeziei, la „liturghia” graþiei divine.
Ea se poate asculta în mai multe „ceasuri”: într-un „timp cu trandafiri” (ai
jertfei), „în larguri de luminã” (dincolo de „straturile de întuneric”), în
vremea florii de magnolia (care rãzbate spre cer înaintea frunzelor!), în
clipa „prescurtatã” a singurãtãþii (ilustratã de prezenþa unor fiinþe destinate
pierzaniei: „cerbii duc pãdurea arsã-n coarne…”).
Printre mulþimi de neliniºti ºi de bucurii (încã) netrãite ne regãsim,
zice poetul Coriolan Pãunescu, în iubire ºi în sentimentul desãvârºirii
prin credinþa strãmoºeascã: „Da, au trecut prin multe vãmi funeste/
ºi-adeseori în contrã-mi am purces./Din viaþã am trãit o tragicã poveste,/
iar steaua mi-a surâs din mers…” Am ales dintr-o carte (pe care o mânã
de studenþi de lângã locul unde Siretul îºi plânge, cu ape încâlcite, trecerea,
mi-au dãruit-o în chip de scurtã recunoºtinþã) o imagine impresionantã:
„La român, Moartea nu este de capul ei, trebuie sã respecte regula jocului,
Ea nu este un duºman al vieþii, ci, paradoxal, un partener al ei…Mormântul
nu este un loc de blestemat, ci de iubit”. (Dan Puric, Cine suntem,37).
Victoriile – câte sunt - aparþin cunoaºterii, inclusiv cunoaºterii
limitelor. Ceasurile cele mai înalte sunt ceasurile tãcerii, atunci când ne
rostim rugãciunea inimii. Aceastã frumoasã carte a Domnului Coriolan
Pãunescu ne apropie un asemenea timp: „…am sentimentul cã, Doamne,
arunci/înspre mine cu lacrimi de stea”. Aºa încât lecþia de inefabil pentru
Filip cel Tânãr poate fi învãþatã: e întreagã ºi limpede ca roua.
Virgil Nistru ÞIGÃNUª
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A.R. MORLAN
MILANO, MARTIE 1972
Refuz sã cred cã Darcy Carver a murit aºa, pur ºi simplu, la fel
de bine cum nimeni nu mã poate convinge cã s-a hotãrât sã-ºi punã
capãt zilelor doar fiindcã era sãtul de viaþã.
Sigur, un bilet lãsat de el, care sã mã contrazicã, m-ar fi fãcut sã
primesc cu mai puþinã reticenþã explicaþia oficialã a morþii lui, datã de
medicul legist, Darcy însã era un om al imaginilor, al emoþiei distilate
în vizual, departe de a se lãsa vrãjit de poezia ºi perfecþiunea implicitã
a cuvântului scris.
Pânã ºi listele lui de cumpãrãturi aduceau a rebus.
Da ... cred cu toatã tãria cã dorinþa lui nestãvilitã de a trãi clipa,
de a surprinde curgerea îngheþatã a ceea ce este mai pasabil, mai trecãtor,
a fost cauza morþii lui.
Ca ºi punctul culminant al vieþii, al împlinirii lui ...
Razele soarelui palid, untos, rãzbãteau în mansarda lui Darcy,
scoþând în evidenþã firele de praf care se învolburau în încãperea altfel
imaculatã, ºi aproape goalã, înãlþându-se ca niºte coloane, un tot coerent
(deºi pasager), un efect vizual care a devenit magie în clipa în care
Darcy a pãºit în mijlocul uneia din acele suliþe de luminã iar corpul lui
a retezat dintr-o datã mãnunchiul de raze.
- N-o sã-þi vinã a crede când am sã-þi spun ce-am aflat de la
unul din vecinii de dedesubt, a zis el dintr-o suflare, sticlindu-ºi dinþii,
în timp ce ochii îi luceau ca niºte bucãþele de micã prinse într-o piatrã
cenuºie, netedã.
Am sorbit pe îndelete din espresso-ul fãcut de el (puþin prea
gros pentru gustul meu, dar aºteptam un moment mai relaxat ca sã i-o
spun) ºi abia apoi am întrebat:
- Sã ghicesc ce n-o sã cred sau sã ghicesc care din vecinii tãi þia transmis aceastã preþioasã informaþie?
Darcy era prea plin de el ca sã-mi bage în seamã tonul zeflemitor
sau (presupun eu) grimasa exageratã când am mai luat o gurã de
espresso; a continuat sã reteze marmura coloanelor de praf mãsurând
mansarda în zigzaguri abstracte, oprindu-se din când în când sã-ºi
examineze câte una din operele lui neterminate sau sã schiþeze o
genuflexiune în faþa reproducerilor înrãmate ale confraþilor lui, pânã
când a hotãrât cã cea care îi merita toatã atenþia era celebra fotografie în
alb-negru a lui Isaac Zdenek, în acelaºi timp diafanã ºi apãsãtoare,
denumitã „Milano, martie 1972” de cãtre editorul care a publicat
albumul-retrospectivã a celor 40 de ani de carierã a lui Zdenek.
Reproducerea de 90cm x 70cm, cu ramã de metal, domina peretele
dinspre sud al mansardei, ocupând locul de onoare, chiar în mijloc (de
fapt, pe o razã de doi metri în jurul ei nu mai era nimic) ... la fel cum
aceeaºi reproducere domnise peste peretele dinspre nord în vechea
locuinþã a lui Darcy Carver, apartamentul din Greenwich Village, în
blocul acela fãrã lift. De când avea acea fotografie uriaºã, cu mult
înainte de a mã cunoaºte, Darcy nu se plictisise niciodatã de ea. În cei
ºase ani de când îl cunoºteam (de când împãrþisem aceeaºi galerie cu el,
ce dãdea spre partea de est a NewYork-ului – el cu exponatele lui
mobile, din plasã de sârmã ºi duraluminiu, eu cu fotografiile mele,
executate cu filme din secolul XX dar cu aparate de fotografiat din
secolul XIX), Darcy trecuse prin mai multe faze: Într-un an nu
suportase decât afiºe ale filmelor germane apãrute înainte de 1930, în
altul baticuri ºi aplice Hmong ... dar „Milano, martie 1972” rãmânea
pe loc. Culmea ironiei, fotografia se potrivea aproape cu fiecare
schimbare de decor, oricât de tradiþional, de primitiv sau de abstract ar
fi fost acesta, în ciuda faptului cã era veche de mai bine de trei decenii
ºi cã fusese fãcutã la o paradã a modei, pentru coperta unei reviste.
Vãzând cum Darcy îºi fixeazã cu privirea muza bidimensionalã,
aº fi putut repeta cuvânt cu cuvânt ce credea el despre acea fotografie,
fiindcã le auzisem rostite cu sfinþenie la nenumãrate vernisaje pentru
urechile criticilor, ale confraþilor ºi ale amatorilor de artã: „Ceea ce
vedeþi aici e pur ºi simplu un accident ... filmul a fost developat cu
prea multã luminã, ca sã iasã în evidenþã imprimeul de pe rochia de
ºifon a fetei. Aºa a apãrut în revistã. Dar, din nu ºtiu ce motiv, bãtrânul
Zdenek a început sã se joace cu negativul, încercând sã-l întunece cât
mai mult ... se pare la îndemnul fotomodelului, franþuzoaica Alita ...”
(Aici Darcy fãcea o pauzã, apoi se dãdea mai aproape de reproducere
iar cuvintele lui pãreau cã ricoºeazã din hârtia groasã ºi lucioasã,
producând jumãtãþi de ecou, distorsionate, ca un refren înãbuºit al
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umbrelor subtile ce anunþau ce avea sã urmeze.)
„ ... care a murit la scurt timp dupã ce i-a pozat lui Zdenek.
Cariera ei luase avânt tocmai datoritã acestei fotografii, a rochiei de
ºifon înfoiate de un ventilator ºi a unei mâneci care îi acoperise faþa,
lãsând numai pãrul sã arate ca un nimb ... chiar ºi în original imprimeul
ascunde faþa dar, dupã ce a început sã schimbe lumina, Zdenek a
obþinut efectul pe care îl vedeþi.... De fapt, nu e vorba decât de poziþia
întâmplãtoare a imprimeului, dar când se developeazã la o nuanþã atât
de închisã, fotografia aratã ca o mascã aºezatã pe faþa modelului ...
vedeþi aici, frunzele ca niºte ochi ºi nervura care apare în locul gurii.
Unii spun cã e o faþã plinã de rãutate sau de tristeþe, din cauza a ceea
ce i s-a întâmplat dar ... nu ºtiu, pentru mine este ... este ...”
Aici Darcy ºovãia iar auditoriul aºtepta de obicei plin de respect,
sperând sã continue, apoi se îndepãrta discret, cel mai probabil în
cãutarea unei cafele sau a unui pahar de lichior sau poate ca sã-ºi
umple din nou farfuriile cu sandviºuri sau piºcoturi.
Darcy pãrea cã niciodatã nu observã dispariþia celor din jur;
acea imagine a Alitei, învolburatã, ceþoasã ºi totuºi dureros de clarã,
surprinsã la jumãtatea gestului, în timp ce pãrea cã se ascunde dupã
fluturarea acelui ºifon aproape fãrã formã, îl fascina ºi compensa
auditoriul absent.
În timp ce aceastã tãcere bruscã îi lãsa pe toþi ceilalþi în
suspensie, eu unul ºtiam cel puþin în parte ce gândea Darcy în acel
moment, fiindcã o datã (prima ºi ultima oarã probabil) îºi dusese
gândul pânã la capãt, în seara aceea la prima mea vizitã în apartamentul
lui din Greenwich Village ºi ne-am uitat amândoi la imaginea întunecatã
a Alitei, în lumina din ce în ce mai puþinã a amurgului de varã:
„ ... nu ºtiu, pentru mine este ... este ... atât de evocatoare, atât
de sfâºietoare ºi atât de fermã, toate la un loc. Ca ºi cum ar spune:
« Surprinde-mã în plinã miºcare, încearcã sã-mi smulgi masca de pe
faþã » … ideea e sã te sincronizezi cu miºcarea ei, sã te roteºti în aºa fel
încât aproape sã te desprinzi de forþa gravitaþionalã, ca sã te contopeºti
cu ea. Sã fii îndeajuns de iute ca sã te potriveºti cu ridicarea pãrului ei
în aer ºi sã simþi rafala de vânt din jurul rochiei ei.... Asta am încercat
sã surprind în expoziþia mea, cu obiectele mele mobile ... dar ºtii ce sa întâmplat când le-am instalat prima datã?”
Mi-aduc aminte cã mã uitam lung la acea fotografie, în timp ce
întunericul granular, insidios, estompa subtil imaginea deja umbritã a
Alitei, ºi am întrebat posac „Ce s-a întâmplat, Darcy?”, chiar dacã îmi
aminteam vag incidentul din proprie experienþã, când îmi instalam
propriile lucrãri.
„Ventilatoarele pe care le-am plasat în toatã încãperea aproape
cã le-au fãcut praf ... curenþii de aer erau prea puternici, prea variabili
... unul dintre exponate s-a desprins ...”
ªi s-a lovit de unul din exponatele mele, am adãugat eu în gând,
în timp ce umbrele ce se întindeau ca niºte tentacule înnegurau fotografia
Alitei ... Darcy însã continua sã o priveascã, de parcã ar fi avut ochii
lui Caspar Hauser ºi ar fi vãzut lucruri pe care alþii ºi le aminteau cu
aproximaþie, dupã ce lumina soarelui se retrãsese discret.
„Dar odatã ºi-odatã tot am sã descopãr cum sã obþin acea
calitate a aerului fãrã sã þin de curenþii din încãpere ... ceea ce sper cã nu
sunã a contradicþie, ce zici?”
Cred cã am clãtinat din cap, poate cã am ºi spus „Nu”, adevãrul
e cã nu-mi mai amintesc ... mã cãzneam sã uit amintirile imperfecte ...
mai ales amintirea aceea, din ce în ce mai malignã, atât a imaginii cât ºi
a femeii moarte acum ... a acelei fotografii cu rama neagrã din mintea
mea, chiar dacã lumina interioarã, a conºtiinþei mele, descoperea ceea
ce ochii mei nu puteau vedea în acel întuneric granular, aproape total
...
- Aºadar ... vrei sã ºtii ce-am aflat? a întrebat Darcy cu accentul
lui uºor nazal, din Vestul american.
De-abia atunci mi-am dat seama (spre dezamãgirea papilelor
mele gustative) cã terminasem ceaºca de espresso ºi deja apucasem
cafetiera de toartã ca sã-mi mai torn din licoarea aceea fãrã nici un
Dumnezeu.
- Vreau, cum sã nu vreau, am mormãit eu împingând cât colo ºi
cafetiera ºi ceaºca murdarã.
În timp ce îmi puneam picior peste picior, Darcy s-a întors
spre mine ºi în acel moment, în spatele lui, faþa acoperitã a Alitei a
pãrut cã se sprijinã de pãrul negru al amicului meu, dând impresia
stranie a unui totem.
- Locul ãsta, mansarda asta ... ei bine, în anii ’70, era a ei.

Cuvântul accentuat a fãcut mai mult decât sã mã tulbure ... ca
o secerã în miniaturã a dat iama prin labirintul gândurilor mele, scoþând
la ivealã ceva ce ar fi stat mai bine ascuns ... Înainte de a vorbi mi-am
trecut limba peste dinþii din faþã, pãtaþi de cafea, regretând cã nu pot la
fel de uºor sã îndepãrtez amintirea care se insinua pe ecranul minþii
mele.
- A ei ..., a tipei din fotografia de colo, Miss Martie?
- Întocmai! a replicat Darcy, emoþionat ca un adolescent, o
reacþie pe care nu o mai vãzusem la el, deºi de multe ori se purta ca un
copil. S-a apropiat de mine, pe podeaua plinã de pete galbene, care
scârþâia uºor la fiecare pas, numai cã acum, pe mãsurã ce soarele se
înãlþa pe cer, aerul nu mai era încãrcat de fire de praf, aproape
solidificate, ci mai curând transparent, limpede ca apa din sticlã, Darcy
pãrând mai real decât era în realitate, cu contururile dureros de bine
definite. Îºi însoþea fiecare pas cu un gest necontrolat, cu o încântare
nestãvilitã.
- O închiriase pe un an, dar n-a stat aici decât opt sau nouã luni
... o viaþã întreagã pentru un fotomodel. Carierele altor fete nu dureazã
nici mãcar pe jumãtate. N-a petrecut mult timp aici, se folosea de
acest loc ca sã se odihneascã, sã se izoleze de lume, sã-ºi primeascã
prietenii ... cel puþin aºa spuneau vecinii. Deºi, dacã mã gândesc la ce
i s-a întâmplat, bãnuiesc cã s-a ºi drogat aici ... ciudat, nu? Cu un
succes ca al ei, fãrã sã dea socotealã nimãnui, îºi putea gãsi tihna
oriunde ... chiar ºi aici (Darcy bãtu din picior pentru a-ºi întãri afirmaþia)
... oricum, se pare cã Alitei îi plãcea aici, chiar dacã stãtea mai mult
prin alte pãrþi. Probabil cã timpul nu trebuie mãsurat în secunde sau
minute ca sã poatã fi considerat timp real, nu?
- Faza cu „timpul real” a fost la modã în anii ’90, am spus eu
cu un cãscat mai mult reflexiv decât deliberat (tocmai mã întrebam
unde era cafeina din esspresso!), Darcy însã mi-a luat cuvintele ca pe
o declaraþie în toatã regula.
- Simplul fapt cã în apartamentul tãu au locuit nu ºtiu câþi
neica nimeni nu înseamnã cã trecerea Alitei pe aici nu a lãsat urme ...
- Cum ar fi? am întrebat eu schimbând poziþia picioarelor,
aplecându-mã spre el, cu mâinile pe genunchi. Sã ºtii cã n-am cãscat
din pricina fotografiei tale nepreþuite sau a modelului din ea, dacã asta
te-a enervat. Credeam cã vrei sã-mi serveºti niºte banalitãþi despre
„timpul real” petrecut aici, asta e tot ...
- Vãd cã nu înþelegi, a zis Darcy încruciºându-ºi braþele, semn
cã el nu înþelegea ce vreau sã spun.
- Ba înþeleg, am încercat eu sã dreg busuiocul. De fiecare datã
când o femeie îmi apreciazã opera, ca ºi tine. Aº vrea sã rãmân ca sã ne
mai contrãm un pic, dar trebuie sã mã întorc la treabã. Ca ºi tine.
M-am ridicat în picioare, i-am dat un ghiont între umerii pe
care ºi-i þinea tot timpul drepþi, ºi m-am îndreptat spre uºile groase, de
oþel, ºi liftul de dincolo de ele. În clipa în care am închis uºa liftului, am
auzit cuvintele insistente ale lui Darcy Carver rãzbãtând prin uºile
acelea groase, de metal:
- Am spus cã i-a plãcut mult locul ãsta ... chiar a simþit cã
zboarã aici!
Tot drumul pânã la parter, în timp ce stomacul meu rãmânea
cu un etaj în urmã, m-am tot întrebat dacã auzisem bine ... cu siguranþã
Darcy nu putea spune ceva atât de absurd: „a simþit cã zboarã aici” ...
Pentru mine ºi Darcy Carver trecuse de mult vremea când
trebuia sã împãrþim aceeaºi galerie pentru a ne expune creaþiile; ultima
lui expoziþie umpluse un întreg fost depozit în cartierul de vest –
poate nu cel mai elegant loc pentru o expoziþie dar, când am intrat în
clãdire, în mod clar singurul loc în care se putea amenaja.
Trecuserã cinci luni de când îl vãzusem ultima oarã; ce-i drept,
ne mai sunaserãm din când în când, robotul lui înregistrându-mi
cuvintele, robotul meu fãcând la fel cu rãspunsul lui, dar nu mai
stãtuserãm faþã în faþã pânã în seara aceea, când ºi-a inaugurat expoziþia,
invitându-i numai pe criticii de specialitate, câteva rude ºi cunoscuþi,
pe bazã de invitaþie, cu 24 de ore înainte de vernisajul propriu-zis.
- Ce crezi, am reuºit, în sfârºit, sã trec peste contradicþia aia?
a fost prima lui întrebare când a dat ochii cu mine.
Surprinzãtor, îºi alesese bine cuvintele, dat fiind cã Darcy
Carter nu prea mai arãta ca înainte. Dând din cap afirmativ, de câteva
ori, mestecând pe îndelete una din combinaþiile de brânzã ºi aluat prea
copt care se materializeazã în orice galerie de artã din America de
Nord, l-am studiat pe Darcy cu o privire din fericire apãratã de ochelarii
de soare pe care nu mã deranjasem sã-i scot la intrarea în depozit.

Departe de a fi un tip robust, Darcy slãbise evident – îndeajuns
ca hainele sã atârne pe braþele ºi picioarele lui mai lungi decât media.
Pãrul îi strãlucea fie din cauza briantinei, fie era pur ºi simplu gras
fiindcã nu-l mai spãlase de mult; stãtea drept deasupra frunþii, apoi
cãdea moale pe restul capului, în ºuviþe rãzleþe, negre ºi ondulate. Faþa
lui însã, ochii lui ... ar fi avut nevoie de o mânecã din ºifon, care sã-i fie
suflatã peste faþã, ºi efectul ar fi fost perfect. Era atât de obosit ºi de
palid încât aproape cã semãna cu o fotografie în alb-negru. De parcã
însuºi Isaac Zdenek l-ar fi developat cu ajutorul unei tãvi întregi pline
de substanþe chimice ...
- Întotdeauna am ºtiut cã se poate realiza ... n-aveam nevoie
decât de starea de spirit potrivitã ºi de timp – timpul real. ªi, bineînþeles,
de inspiraþie ... deºi geneza acestui lucru mã urmãreºte de ani de zile ...
Nu era nevoie sã întreb în ce consta „geneza” aceasta ... chiar
dacã nu ºtiam, Darcy tot ar fi adus vorba despre ea.
- A fost mereu acolo, se uita la mine ... tocmai faptul cã
împãrþeam acelaºi spaþiu cu ea, acelaºi timp, m-a fãcut sã ajung aici. Þiam spus cã zbura acolo, nu?
Mai mult alarmat decât liniºtit de cuvintele lui, n-am putut
decât sã dau din cap drept rãspuns, în timp ce-mi lãsam privirea
protejatã de lentile sã colinde prin depozitul enorm ... un spaþiu uriaº,
devenit neîncãpãtor, supraglomerat, din cauza aceleiaºi imagini ciudat
de familiare, apãsãtoare, ca de pe altã lume, repetate obsesiv ... erau
cel puþin douãzeci, poate treizeci (sau mai multe) obiecte chinuitor de
asemãnãtoare care atârnau de tavan, fiecare îndeajuns de transparent
ca sã se întrepãtrundã straniu cu celelalte, în acelaºi timp ocupând un
spaþiu bine definit în interiorul depozitului. Nu-mi dãdeam seama din
ce sunt fãcute, puteam sã bãnuiesc doar; erau subþiri ca ºifonul sau
poate ca mãtasea finã dar precizia pliurilor rigide ºi capetele neregulate,
care pluteau liber, mã duceau cu gândul la bucãþi de plastic. ªi totuºi,
în mijlocul fiecãrui obiect se afla ceva lipsit de profunzime, ce atrãgea
lumina ca un magnet, o formã ciudatã, staticã ºi în acelaºi timp fluidã,
din care þâºnea toatã acea miasmã care se insinua de jur-împrejur,
rãspândindu-se în valuri.
Fiecare construcþie era masivã, latã de înãlþimea unui om ºi
înaltã cât o casã ... ºi totuºi, nici una nu pãrea cu adevãrat solidã, de
parcã ar fi fost alcãtuitã din fum ºi umbre, ca amintirea unei frunze
umede lipitã de trotuar dupã ce ploaia a desprins-o din copac.
Sau ca fantomele Hiroshimei, plutind pe lângã casele calcifiate.
Nici unul dintre obiecte nu avea o culoare anume, nu în accepþia
obiºnuitã a spectrului. Erau nuanþe subtile dar nici una folositã
îndeajuns pentru ca ochiul uman sã o poatã percepe cum se cuvine ...
ca ºi cum ai fi încercat sã desluºeºti un peisaj sufocat de o ceaþã deasã.
Poate cã peisajul era acolo, dar nu puteai fi deloc sigur ...
- ... ºi trece dincolo de culoarea sau de forma clasicã sau de
relaþiile spaþiale, dupã cum poþi vedea, îmi ºoptea Darcy repede, aproape
de urechea stângã.
Roºind la bãnuiala cã mi-ar fi citit gândurile despre ... arta lui,
am continuat sã dau din cap, încurajându-l sã continue.
- Surprinderea miºcãrii din cadrul miºcãrii e cea mai importantã.
Ea a înþeles asta, desigur ... de aceea l-a ºi îndemnat pe bãtrânul Zdenek
sã caute esenþa fotografiei. Întunericul în care era ascuns motorul
miºcãrii ... prea multã luminã nu face decât sã strice ... aºteaptã, aºteaptã
pânã sosesc toþi invitaþii ºi ai sã vezi, încheie el cu o voce în care fosta
lui obrãznicie adolescentinã rãsuna macabru...
Un ecou cu atât mai dureros din cauza vocii lui rãguºite, de
parcã ar fi renunþat sã bea lichide în timp ce se înfometa sistematic.
Dupã ce a rostit acele cuvinte mi-a dat un ghiont în spate, pe care l-am
simþit ca pe o loviturã de bici uscat la soare, apoi a dispãrut în grupul
din ce în ce mai mare de critici ºi artiºti plastici evident derutaþi.
Incapabil sã mai privesc acele .... obiecte amorfe care atârnau
de tavan, m-am uitat în jur dupã vreun cunoscut, o persoanã pe care no deranja sã se retragã într-un colþ al depozitului care sã-mi confirme
faptul cã Darcy era, într-adevãr, fie nebun, fie drogat ... ºi când ochii
mi s-au oprit asupra unui tânãr regizor de clipuri muzicale, un ins pe
care îl cunoºteam dar al cãrui nume nu puteam sã mi-l amintesc ºi a
cãrui concepþie despre viaþã era de un optimism molipsitor, motiv
pentru care nu pãrea sã-l deranjeze cã-i uitasem numele, expresia de
pe faþa lui latã, uleioasã, a fost mult mai elocventã – ºi mai preocupatã
– decât ar fi putut exprima cuvintele:
Prietenul nostru comun e dus bine. Printre altele...(va urma)
În româneºte de PETRU IAMANDI
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ARHITECTURA ÞÃRÃNEASCÃ DIN ZONA COVURLUI NORD
- Subzona de Vest – Bãlãbãneºti – (II)
Tot pentru a li se asigura o mai mare rezistenþã –
stabilitate – în special la cutremure, unele case construite pânã
în primele douã decenii ale secolului al XX-lea aveau pereþii
evazaþi spre bazã – spaþiul de la temelie fiind mai larg decât cel
de la nivelul cununii superioare de rezistenþã a locuinþei.
Dar locuinþele construite astfel, locuinþe din care am
mai gãsit încã douã exemplare în satul Bãlãbãneºti, una în satul
Bursucani ºi una în satul Lungeºti, nu aveau stâlp central. Sã fi
recurs oare sãtenii la aceastã soluþie doar în momentul în care
au început sã renunþe la stâlpul central? Sau, ambele soluþii
sunt la fel de vechi, folosite fiind – de-a lungul timpului – în
paralel? Au fost folosite oare cele douã soluþii ºi împreunã, la
aceleaºi locuinþe ca mãsurã de prudenþã excesivã? Am primit
informaþii de la sãtenii foarte vârstnici cã ambele soluþii sunt
foarte vechi, dar nimeni nu ºi-a amintit dacã ambele soluþii tehnice
au fost folosite cândva ºi la aceeaºi locuinþã.
Etacul. Pentru cititorul mai puþin avizat, vom preciza cã
etacul este un compartiment de dimensiuni relativ reduse, situat
între peretele din spatele casei ºi instalaþia de încãlzit ºi de gãtit
mâncare, adicã vatra. El reprezintã cam o treime din spaþiul odãii.
Paravanul creat de vatrã ºi sobã este amplificat de o porþiune de
perete adãugat care, rareori izoleazã total cele douã încãperi.
Rãmâne, de obicei, un spaþiu gol atât în partea de sus,
pânã la plafon de aproximativ 0,20 – 0,40 m, precum ºi în partea
lateralã, de 0,70 – 0,90 m
Iatã ce spune Paul Petrescu, referindu-se la acest
segment al locuinþei moldoveneºti. „În Moldova sobele ocupã
câte un perete întreg, despãrþind camera de locuit de iatac; în
acest fel de sobe sunt zidite ºi cuptoare de metal”1.
Practic, etacul impune împãrþirea odãii în douã compartimente
inegale, aproximativ separate. Gradul de separare a celor douã
încãperi era – uneori - diferit, atât de la o locuinþã la alta, precum
ºi de la un sat la altul. Trecerea din spaþiul propriu-zis al odãii în
etac se fãcea printr-un cadru-uºã, de aproximativ 0,65 – 0,80 m,
cadru mascat deseori de un fel de draperie confecþionatã din
pânzã de casã obiºnuitã.
În trecutul mai îndepãrtat, aceastã pânzã era þesutã fie
din lânã albã toarsã, trasã prin mãrgicã, fie din cânepã ori in, de
obicei ghilitã. Mai târziu s-a folosit ºi pânza din bumbac ºi chiar
din borangic. Desigur, aceastã pânzã nu se þesea în mod special
pentru mascarea intrãrii în etac. Se þesea un val mare ºi era
distribuit apoi pentru diverse întrebuinþãri. ªi, sãteanca „rupea”
o bucatã din el ºi pentru acest cadru. De cele mai multe ori,
gospodina folosea pânzã din acelaºi val ºi pentru perdelele de
la ferestrele locuinþei.
De fapt ºi acest cadru, chiar ºi acoperit cu o draperie
din pânzã, rãmânea, totuºi, încã un spaþiu care facilita nivelarea
temperaturii din cele douã încãperi.
Uneori, peretele despãrþitor dintre etac ºi tindã se
desfiinþa ºi sãteanul construia în schimb un perete despãrþitor
în tindã, în continuarea celui care delimita etacul de odaie ºi care
despãrþea tinda în douã compartimente de obicei inegale. O
parte rãmânea în continuare tindã, iar o parte intra în etoc. Astfel,
spaþiul etacului se mãrea considerabil. În unele cazuri se
construia doar peretele despãrþitor din tindã, tot în continuarea
peretelui din etac, iar în peretele ce despãrþea spaþiul tindei de
spaþiul etacului se decupa doar spaþiul unei uºi de mici
dimensiuni care asigura accesul în încãperea nou creatã. În unele
cazuri încãperea respectivã rãmânea un fel de cãmarã, neintegratã
în spaþiul etacului.
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Încãlzirea ambelor spaþii se fãcea prin urmare de la
aceeaºi sursã.
Deoarece spaþiul mult mai redus al etacului beneficia de cãldura
radiatã de trei din suprafeþele sobei, iar celãlalt spaþiu, mult mai
mare, primea cãldurã de la una singurã, explicã de ce sãtenii au
preferat sã nu închidã complet peretele. Dar ºi aºa, cu aceste
spaþii deschise, care asigurau totuºi circulaþia aerului, etacul
era preferat iarna de copii, în special dupã ce li se fãcea baie.
Aceastã încãpere mai era preferatã însã, uneori ºi de adulþi, mai
ales în clipele de tainã. Discutând cu sãtenii despre obiceiurile
prilejuite de înmormântare, am primit, deseori, informaþii
referitoare la textele unor bocete improvizate spontan, bocete în
care – cu oarecare decenþã, desigur – soþiile defuncþilor evocau
ºi scene intime petrecute cândva în etac.
În etac se afla, întotdeauna, un pat – de obicei – pe
þãruºi sau pe capre, pat care ocupa o bunã parte a spaþiului, iar
în colþul dinspre vatrã se gãseau niºte rafturi pentru veselã,
tacâmuri etc. În trecutul mai îndepãrtat, patul propriu-zis era
confecþionat din nuiele împletite, sau din leaþuri uºor feþuite
prin cioplire ºi aºezate transversal. În a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea au luat amploare paturile construite din scânduri.
În faþa vetrei se aflau tot timpul 1 – 2 scaune mici, joase, pe trei
picioare, cioplite dintr-un lemn de tei, de salcie sau din stejar.
Tot în peretele în care se aflau rafturile pentru veselã, se afla ºi
o niºã sãpatã adânc, un loc tainic în care bãtrânele þineau
moºoaicele cu apã descântatã, buruieni de leac ºi alte recipiente
sau accesorii din recuzita folositã pentru descântece.
Nimeni, în afarã de descântãtoare, nu avea voie sã
umble în aceastã niºã tainicã. Etacul avea uneori un mic geam în
peretele exterior, care oferea vizibilitate în partea de ogradã din
spatele casei ºi, bineînþeles, pentru a beneficia ºi de luminã pe
timpul zilei. Alteori acesta lipsea ºi apãrea în schimb un mic
geam în peretele despãrþitor. În unele cazuri existau ambele
ferestre, dar totdeauna de mici dimensiuni.
În satele Cerþeºti ºi Cotoroaia etacul ocupa, de obicei,
doar o treime din tindã. În perioada postbelicã, în aceste douã
sate mai exista o singurã casã cu etac asemãnãtor celui din
Bãlãbãneºti. Era o locuinþã tricelularã, cu prispã largã ºi cu
cerdac, locuinþã a unui gospodar foarte înstãrit. Prin anii 1950 –
1960, în Cerþeºti mai existau câteva case cu soba amplasatã pe
locul ce ar fi putut delimita etacul, dar spaþiul redus al
echipamentului de încãlzire lipsit întru totul de un fragment de
perete, nu era convingãtor.
Aici, etacul a rãmas pânã la urmã doar o amintire. La fel
ca ºi în zona Galaþi, arhitectura de aici, din subzona Bãlãbãneºti
s-a dezvoltat în timp, de la simplu la complex, iar trecerea de la o
etapã la alta nu a însemnat, neapãrat, renunþarea bruscã la
formele mai simple.
Aºa se explicã faptul cã, alãturi de planurile dezvoltate
sub aspectul numãrului de încãperi, precum ºi al capacitãþii
spaþiului locuibil în ansamblu, a persistat sub diferite forme,
chiar ºi locuinþa monocelularã, locuinþa cu un trecut multimilenar.
Dar, pentru o mai clarã înþelegere, vom prezenta o clasificare a
lor în forma cea mai simplã:
1) locuinþa monocelularã;
2) locuinþa bicelularã;
3) locuinþa tricelularã asimetricã;
4) locuinþa tricelularã simetricã;
5) locuinþa multicelularã, cu toate componentele incluse
în structura de bazã;
6) locuinþa multicelularã, cu adaosuri – chilere – atât

pe lângã peretele din spate, precum ºi pe lângã cei
laterali;
7) locuinþa cu cerdac – fronton.
Aceastã clasificare apare ºi în lucrarea „Arhitectura
din comuna Cavadineºti”2.
1) Locuinþa monocelularã. În zona Covurlui Nord au
mai persistat unele locuinþe monocelulare, pânã în primele decenii
ale secolului al XX-lea. Unele fuseserã construite cu multã vreme
înainte ca locuinþe definitive de cãtre sãtenii mai sãraci, dar ºi
mai
conservatori.
L o c u i n þ e l e
monocelulare s-au
construit ºi în secolul al
XX-lea, dar cu funcþie
limitatã. Erau folosite
de obicei temporar ori
sezonier.
Unele dintre
acestea
nu
se Fig. 1
deosebesc însã prea
mult de cele din prima categorie, atât prin tehnica de construire,
precum ºi prin materialele folosite.
Cele care s-au pãstrat pânã în momentul în care am
început cercetãrile de teren, ne-au fost de un real folos în
reconstituirea acestui tip de locuinþã, iar cele demolate în primele
decenii ale secolului nostru au fost reconstituite cu ajutorul
memoriei sãtenilor mai vârstnici, care ne-au furnizat toate datele
necesare, pânã la cele mai mici detalii, adicã pânã la cuiele din
lemn de salcâm ori de corn folosite la fixarea principalelor piese
de rezistenþã, cum ar fi corzile, furcile, cãpriorii etc.
Este deosebit de interesant faptul cã în unele locuinþe
dacice din complexele în care arheologii au fãcut sãpãturi, s-au
gãsit cuie din metal, iar în altele nu s-au gãsit deloc. Aceasta
presupune cã în acest al doilea caz s-au folosit numai cuie din
lemn3. Practic, mai multe cuie din metal au folosit – uneori –
dacii acum 2000 de ani, decât unii sãtenii din comuna Bãlãbãneºti
pe la jumãtatea secolului al XIX-lea.
Am inclus în aceastã lucrare atât construcþiile
monocelulare destinate cândva locuirii permanente, precum ºi
pe acelea construite doar ca locuinþe cu caracter sezonier ori
temporar, deoarece, am observat o mare asemãnare între ele,
sub toate aspectele, nefiind vorba – de obicei – de nici un fel de
improvizaþie, mai ales în cazul celor mai noi.
Persistenþa locuinþelor monocelulare în zonã, chiar ºi
cu funcþie oarecum limitatã, susþine ipoteza persistenþei primului
tip de locuinþã folosit de oameni încã din cele mai vechi timpuri.
Vrem sã spunem cã ºi în condiþiile apariþiei locuinþei bicelulare ºi
tricelulare, când locuinþa monocelularã a cãpãtat doar un rol
secundar în cadrul gospodãriilor, tehnica ºi materialele de
construire folosite de þãrani la realizarea lor au fost oarecum
asemãnãtoare celor de acum câteva secole sau chiar milenii.
Majoritatea locuinþelor monocelulare, erau înscrise în
plan elipsoidal ori circular, iar atunci când erau înscrise într-un
patrulater, aveau colþurile rotunjite. Rotunjirea colþurilor în cel
de-al doilea caz, precum ºi preferinþa pentru planurile rotunde
se datora tehnicii de împletire a pereþilor cu „lozii” – crengi,
nuiele – pe orizontalã, printr-o tehnicã specialã, folositã ºi la
garduri. Aceastã ºtergere a colþurilor oferea construcþiei o mai
mare rezistenþã, mai ales la cutremure, creând, totodatã ºi un
aspect plãcut în exterior. De asemenea, aceastã suprafaþã
rotunjitã ce se desfãºura continuu, fãrã întreruperile impuse de
cele patru colþuri ale construcþiilor rectangulare – facilita o mai
lejerã organizare a þesãturilor de interior, atât a covoarelor ºi
levicerelor, precum ºi a prosoapelor. Ochiurile de geam erau
uneori foarte mici, de obicei de 0,30 x 0,40 m sau 0,40 x 0,40 m.

O asemenea locuinþã, din comuna Cerþeºti care mai exista încã
în perioada interbelicã, avea douã ochiuri de geam cu
dimensiunea de 0,25 x 0,30 m, fãrã tocuri ºi cercevele. Unul dintre
ochiuri era acoperit cu sticlã, iar celãlalt cu burduf. Iniþial, ambele
ochiuri fuseserã acoperite cu burduf, dar în perioada în care au
fost remarcate de sãteanul care ne-a dat informaþia, burduful de
la unul din ochiuri fusese înlocuit cu o bucatã de sticlã.
Motivul? Fie o deteriorare accentuatã a burdufului, care dupã o
vreme devenea de nefolosit, fie tendinþa de „emancipare” a
locatarului, care fãcea astfel un salt semnificativ spre
„modernizarea” locuinþei sale. ªi când facem aceastã precizare,
ironia nu afecteazã decât periferic afirmaþia. Deºi, contextul
social-cultural în care se petrecea „mutaþia” – în mentalitatea
sãteanului respectiv – lasã loc unor interpretãri cu o anumitã
nuanþã ironicã, saltul de la burduf la sticlã este totuºi enorm.
Modul lui de a percepe lumea socio-culturalã din spaþiul
comunitar în care trãia, era tributar unor alte vremuri, în care el
se nãscuse ºi trãise pânã la maturitate. Neavând probabil tineri
în preajmã, retras în spaþiul arhitectural ce îl menþinea în acea
lume strãveche, el nu percepea distanþa dintre confortul noilor
spaþii, mult mai mari ºi incomparabil mai luminate ºi spaþiul locuit
de el, care îi asigura un confort minim: cãldurã ºi adãpost
împotriva intemperiilor ºi a fiarelor sãlbatice.
Tranziþia spre forme mai specializate, mai emancipate, tranziþia
de la un model primitiv, anacronic, depãºit de multã vreme, la
unul evoluat – nu neapãrat modern, a durat destul de mult ºi, de
obicei s-a consumat oarecum – doar o datã cu dispariþia ultimilor
supravieþuitori ºi bineînþeles, o datã cu demolarea caselor
respective.
Facem totuºi o precizare, spre a nu distorsiona adevãrul,
casa aceasta descrisã mai sus ºi încã douã trei care mai existau
la începutul secolului al XX-lea ºi chiar în perioada interbelicã,
erau niºte excepþii ºi
aparþineau unor oameni
sãraci.
Dimensiunea
ferestrelor este, de obicei,
un indiciu foarte clar
referitor la vechimea
obiectivului arhitectural,
la perioada de timp cãreia
acesta îi aparþine
cronologic dar ºi tipologic
ºi chiar stilistic. Cele mai
vechi locuinþe au
ferestrele foarte mici – 0,40
m x 0,50 m – apoi, cele de
la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi primul deceniu
al secolului al XX-lea, 0,50
m x 0,65 m. Mai mulþi
sãteni ne-au relatat
despre existenþa unor
locuinþe monocelulare
Fig. 2 Bãlãbãneºti, Locuinþã
folosite în ultimele
monocelularã sezonierã - Plan
decenii, adicã în deceniile
elipsoidal
5 – 6, atât ca bucãtãrii
Construitã în anul 1878, Feþe ºi
precum ºi ca adãposturi
releveie în anul 1969.
în sezonul cãlduros, vara,
precum ºi în cele mai
puþin cãlduroase – primãvara ºi toamna. De remarcat, la toate
aceste locuinþe, este amplasarea vetrei ºi a sobei – oarecum
spre centrul încãperii – exact ca la locuinþele cu etac.
(continuare în pag. 42)
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LOTIS DOLËNGA – RECUPERÃRI LITERARE

O intelectualã de aleasã formaþie, Lotis Dolënga, poetã,
publicistã ºi romancierã, s-a afirmat, prin preocupãrile sale, în domenii
esenþiale ale vieþii culturale (istorie, didacticã, literaturã) ºi prin aceasta
a avut o contribuþie remarcabilã la dezvoltarea literaturii din Basarabia.
Creaþia ei ar putea face faþã exigenþelor oricãror antologii sau enciclopedii
de rezonanþã naþionalã. În aceastã epocã a revizuirilor declarate,
recuperarea creaþiei acestei scriitoare ar trebui sã se înscrie în seria de
acþiuni duse în vederea completãrii unor goluri evidente din istoria
literaturii noastre, proces, care, trebuie sã recunoaºtem, se produce cu
multã lentoare.
Câteva informaþii referitoare la debutul scriitoarei le regãsim
în antologia Scriitori de la „Viaþa Basarabiei”, coordonatã de Alexandru
Burlacu ºi Alina Ciobanu.1 O tentativã de reconstituire a biografiei
scriitoarei a fost întreprinsã ºi de Iurie Colesnic, în volumul Basarabia
necunoscutã.2 Descifrând un arbore genealogic complex, cercetãtorul
oferã numeroase informaþii referitoare la formarea intelectualã a poetei,
insistând ºi asupra relaþiei ei cu scriitoarea Irina Stavschi. Unele referiri
la creaþia liricã a scriitoarei le realizeazã criticul Mihai Cimpoi, în O
istorie deschisã a literaturii române din Basarabia, reþinând, printre
altele, romantismul „parcã scos de la naftalinã, reactualizat din cuferele
bunicilor literari mai cu seamã în registrul unui soi de morbideþe
misticã”, dar ºi sensibilitatea femininã „ce se vrea profund dramaticã”3.
În volumul Tentaþia sincronizãrii, capitolul Camil Petrescu ºi însemnele
noi ale romanului, cercetãtorul Alexandru Burlacu dedicã câteva pagini
prozei scriitoarei, surprinzând „asimilarea unei noi structuri”,
reductibile, în fond, la stilul de jurnal intim adoptat în romanul În
ghearele Vulturului, precum ºi „determinismul social în neantizarea
fiinþei” ºi „voluptatea scrierii”4 asemãnãtoare celeia întâlnite la
personajele camilpetresciene. Studiile menþionate oferã însã referinþe
lapidare doar la unele aspecte din viaþa ºi creaþia scriitoarei, fãrã a fi
edificatoare pentru întreaga ei activitate. Chiar ºi recenta sintezã literarã
documentarã, Dicþionarul scriitorilor români din Basarabia (18122006), elaboratã sub egida Muzeului Literaturii Române „Mihail
Kogãlniceanu” ºi apãrut prin contribuþia Editurii Prut Internaþional, ce
prezintã o încercare serioasã de recuperare a valorilor literare
basarabene, nu este mult mai generoasã în ceea ce priveºte elucidarea
segmentului în discuþie.
Astfel, personalitate originalã a literaturii interbelice, Lotis
Dolënga a lãsat o operã bogatã, ce îºi menþine ºi astãzi interesul literar,
dar care a fost valorificatã insuficient. Ca ºi necunoscutã pentru marele
public, în ciuda multor volume publicate, Lotis Dolënga nu poate ieºi
nici din „conul de umbrã” al criticii, care, deºi îi recunoaºte validitatea
esteticã, ezitã însã sã-i fixeze un loc în contextul epocii. Cu excepþia
câtorva date de istorie literarã, asupra biografiei scriitoarei planeazã o
serie de inexactitãþi, care converg într-o veritabilã enigmã. În lipsa
documentelor ºi a mãrturiilor suficiente pentru o confruntare explicitã,
o parte considerabilã din viaþa realã a autoarei volumului În ghearele
Vulturului apare destul de confuzã. Cu toate acestea, o încercare de
reconstituire a vieþii ºi activitãþii scriitoarei nu este chiar imposibilã.
Atunci când e prezentatã în enciclopedii ºi dicþionare, informaþia
primarã despre Lotis Dol¸nga e cam urmãtoarea: Elizabeta Eliade s-a
nãscut la 10 septembrie, la Brãtuºeni, judeþul Bãlþi. A adoptat numele
literar Lotis Dol¸nga. A mai semnat – El. Dol¸nga-Eliad (v. Svonuri,
1937). A decedat la Bucureºti, în anul 1961.
Dincolo însã de aceastã informaþie sumarã rãmâne intact un
imens strat informaþional, care nu numai cã ne dezvãluie amãnunte
despre viaþa ºi activitatea scriitoarei, dar ne decodificã ºi provenienþa
numelui literar, descoperind un arbore genealogic de-a dreptul original.
În acest sens, cercetãtorul în materie de genealogii basarabene, Gheorghe
Bezviconi5 dedicã un capitol substanþial familiei ªiºco, insistând asupra
activitãþii tatãlui poetei, Iosif Cezarievici ªiºco, cãsãtorit cu Eliza
Kuzminski, nãscutã Gafenco. „Strãmoºul familiei ªiºco, - scrie Gh.
Bezviconi, - este un barunos (boier) lituan, poreclit de poloni Dolenga,
proprietar, în Lituania, al castelului Szysko (ªiºco). Deºi era pãgân,
aflându-se ca prizonier sau ostatic la Cracovia, el a absolvit colegiul
din acea localitate, luând parte la Cruciada I (1096). Când Ierusalimul
a fost cucerit, Dolenga s-a creºtinat, la întoarcerea în Polonia, primind
blazonul zis „Dol¸nga”.
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Urmaºul lui Dol¸nga, Mihail ªiºco, (purtãtor – Iu. C.) al
blazonului „Dolenga”, în 1373, era castelan la Vîºgorod. El, dupã unirea
polono-lituanã (1387), a fost înscris printre neamurile senatoriale,
cãzînd în luptã, în 1410, cînd, la Grumwald ºi Tannenberg, slavii au
zdrobit pe cavalerii germani. De la strãnepotul sãu, Teodor, nãscut pe
la 1465, începe arborele genealogic al familiei ªiºco.”
Altã filã impresionantã din descrierea lui Bezviconi cuprinde
biografia lui Iosif Cezarievici ªiºco, tatãl poetei, nãscut la 13 decembrie
1866, la Voznesensk (Herson), în familia generalului Iosif Iosifovici
ªiºco ºi a Casildei Lucaºevici (sora vestitului revoluþionar polonez
Isidor Lucaºevici, omorât în 1863). A sosit în Basarabia pe când avea
doar ºase ani, fiind adus la vestitul pension al pastorului Faltin. Mai
târziu a absolvit Liceul Militar „Contele Arakceev” din Nijnii-Novgorod
(1884) ºi ªcoala Militarã „Împãratul Pavel” din Petersburg (1886).
Ulterior este trimis sã-ºi facã serviciul la Chiºinãu, în brigada 14 de
artilerie, unde, în 1889, i se acordã gradul de locotenent, iar în anul
1891 se cãsãtoreºte cu Eliza Kuzminski, mama poetei. Tinerii soþi sau stabilit cu traiul la Brãtuºeni, la moºia Anei Nicolaevna Kuzminski,
localitate în care se va naºte viitoarea poetã. Activând în calitate de
vicepreºedinte al zemstvei provinciale (1904), judecãtor de pace (1909),
director al unei filiale a Bãncii Ruse de comerþ extern (1913), revoluþia
îl va gãsi la datorie, pãzind podul peste Nistru la Râbniþa, în cadrul
miliþiei basarabene. Mai târziu devine comisar al Guvernului Provizoriu
pentru judeþul Bãlþi, precum ºi unul dintre iniþiatorii primei adresãri de
Unire a Basarabiei. A decedat la 22 aprilie 1927, la Brãtuºeni.
Câteva date biografice prefigureazã ºi contureazã personalitatea
scriitoarei Lotis Dol¸nga încã din tinereþe. Provenind dintr-o familie de
boieri, ea a copilãrit ºi a studiat în Franþa. ªi-a definitivat studiile în
România, a întreprins mai multe cãlãtorii de documentare în strãinãtate,
alegându-ºi drept obiect de studiu istoria. A reuºit sã se realizeze în
multiple planuri, într-o perioadã relativ scurtã, punând în toate
preocupãrile mult suflet ºi patimã. A început sã scrie pe când avea 12
ani. Pasiunea sa pentru lecturã, energia nestãvilitã de a surprinde cu
acuitate realul, puterea de muncã la o vârstã atât de fragedã erau de-a
dreptul uluitoare. Primele încercãri literare, destul de firave, nu lãsau
însã sã se ghiceascã posibilitãþile creatoare ale autoarei.
Dupã mai multe rãtãciri, îºi va lega destinul de oraºul Bãlþi,
unde, pânã în 1940, va activa în calitate de profesoarã de limba francezã
la un liceu de fete, reuºind sã se recomande printr-un vast orizont
cultural. Scriitoarea Irina Stavschi a cunoscut-o în acele timpuri,
amintindu-ºi: „O doamnã frumoasã, cu trãsãturi fine, cu ochi alungiþi,
plini de gânduri ºi de taine. Þinutã distinctã, denotând nobleþe încãlzitã
parcã de graþia-i fireascã, plinã de fermitate.” (Curierul de searã din 4
martie 1989).
Descendentã strãlucitã a unei dinastii de intelectuali, Lotis
Dol¸nga participã activ la viaþa culturalã din Basarabia interbelicã.
Colaborând intens la revistele: Zvonul, Poetul, Moldova de la Nistru,
Flori de stepã, Itinerar, Bugeacul, Viaþa Basarabiei, L’ Independence
roumaine, La Roumanie, profilul ei se contureazã printr-un numãr
impresionant de materiale ce constituie o parte considerabilã a creaþiei
sale. În Viaþa Basarabiei, cea mai importantã publicaþie basarabeanã
interbelicã, publicã versuri din culegerea în curs de apariþie Cartea pe
care El nu o va citi niciodatã, printre care ºi poezia Nãluciri, publicatã
în numãrul 11-12 din anul 1937.
Membra Societãþii Scriitorilor Basarabeni debuteazã în anul
1929 cu placheta de versuri Le Luth brisé, apãrutã la Editura „Carmen
Sylva” din Bucureºti. De altfel, este una dintre puþinele scriitoare
basarabene, care se poate lãuda cu opera sa editatã în limbile francezã,
rusã ºi românã. A publicat în francezã volumele Le Luth brisé, L’ idylle
d’ un poète, À l’ Inconnu, toate apãrute la Bucureºti, în anul 1929. În
româneºte a publicat versuri în volumele: Simfonia amurgului (1937),
Petale de crizanteme (1937), Cartea ultimelor vise (Bãlþi, 1940),
Picãturi de tristeþe (Bucureºti, 1940), Slove de jar (Bucureºti, 1941),
Simfonia amurgului (1941, ediþia II), Flori albastre (1942). În anul
1941, în ediþia a doua a plachetei Simfonia amurgului, Lotis Dol¸nga
anunþã alte câteva lucrãri: Lotosul alb (tragedie în versuri, în limba
românã) ºi Les Griffes de l’ Aigle, Le livre qu’ il ne lira jamais (Jade et
Cristal), La Bessarabie pittoresque (roman-reportaj). Într-o perioadã
de înnoiri radicale, când estetica prozei occidentale câºtigã în literatura
românã tot mai mulþi adepþi, când citadinizarea literaturii devine un
dat estetic de prim ordin, iar eforturile de înnoire romanescã se remarcã
la toate nivelurile, Lotis Dol¸nga, în pofida unui ataºament faþã de

genul liric, încearcã sã se manifeste ºi în segmentul prozei, devenind
autoarea câtorva romane: În ghearele vulturului (De la Mayerling la
Fort Belvedere), apãrutã la Editura „Artã ºi adevãr”, în anul 1937 ºi
Lacul himerelor, Cei de prisos, Cetatea lui Arald, ultimele trei fiind
anunþate de autoare în curs de apariþie, dar de urma cãrora aºa ºi nu am
reuºit sã dãm.
În limba rusã a editat în anul 1937 placheta Zavitki
hrizantem, fãrã sã ºtim exact locul unde au fost tipãrite. Avea anunþate
pentru mai târziu ºi alte lucrãri în limba rusã: Narkozî i Astral, Zolotaia
scazka º.a. Dupã anul 1944 presupunem cã au mai apãrut ºi alte
lucrãri, despre care nu existã însã nici o referinþã. În aceste condiþii, o
adunare în volum a lucrãrilor acestei scriitoare meritã sã fie pusã cel
puþin în discuþie.
Nãscutã în punctul de întâlnire, generator de forme
hibride, al romantismului cu simbolismul, poezia lui Lotis Dol¸nga
valorificã registrul universului fantasmagoric, de esenþã feministã
romantic-desuetã: „Pe poarta zilelor pustii, / În gându-mi singuratec
/ Pãºesc morbide frenezii / C-un pal amurg brumatec” (Amurgeºte).
Aºa cum observã criticul M. Cimpoi, poezia apare „marcatã de o
sensibilitate femininã romanþioasã ºi de fundaluri nocturne demonizate,
þesute de ursitoare rele”, în care se conjugã „vagul simbolist cu lugubrul
romantic”.6 Poeta proiecteazã, pe orizontalã, cortegii de fantome,
tenebre, fâºii de luminã, caravane de bufniþe ºi stafii, de himere ºi
miraje, iar pe verticalã, coloane sonore ce ating tãriile celeste: „Nãluci,
himere trec încet,/ prin ceruri rãtãcite,/ Delir, vedenii de ascet,/ În
luptã cu ispite” (Nãluciri). Având o sensibilitate finã ºi o imaginaþie
delicatã, Lotis Dol¸nga a creat versuri discret învãluitoare, cantabile,
în-cãrcate de nostalgii, chiar dacã discursul sãu apare ocolit de reflecþie.
Formatã ca sensibilitate de la primele cãrþi, ea scrie dintr-o impresionantã
nevoie de a se dãrui, provocatã de o realã sensibilitate, expresie a
feminitãþii ei calde, graþios ºi perpetuu ocrotitoare.
Cultivând o poezie romanticã, cu nuanþe simboliste,
poeta construieºte un decor emoþional, din care rãzbate glasul
adâncurilor vulcanice ale fiinþei: „În afundiº de cer pluteºte luna –/
Rotund ºi preistoric submarin – /Un plop îºi acordeazã-n tainã struna
/ ªi prohodeºte moartea unui crin./ Tristeþi nelãmurite se ridicã / În
dornice spirale de parfum, /Când crinii încearcã sã mai zicã / Povestea
unui mistic vis postum. /Oglinda vremii – marea – nu mai cântã, /
Abia ºoptind o rugã cãtre mal, / Dar totuºi uneori se mai frãmântã, /
Atinsã de un lung sãrut astral” (Tristeþe, în Viaþa Basarabiei, nr. 1112, 1940). Tristeþea existenþialã e sugeratã de o imagine biblicã, din
care rãzbate chipul martirului rãstignit: „Iar codru-nveºmântat în straie
grele /Se-nalþã pe o creastã – rãzvrãtit – /ªi-ascunde sub brocart ºi
catifele – / Picioare de Arhanghel rãstignit” (Tristeþe).
Teroarea istoriei îºi gãseºte în mod frecvent expresia
artisticã în doinã, una dintre cele mai frecvente specii, în care se exprimã
durerea poporului, ºi care obþine o încãrcãturã ineditã în Doina pribegiei
de Lotis Dol¸nga. Rãpirea Basarabiei se transformã într-o doinã a
pribegiei, adicã a umblatului prin strãini, de unde derivã drama
dezrãdãcinatului, din care poeþii basarabeni au fãcut un adevãrat cult.
Pentru poetul dezrãdãcinat, Basarabia devine o Arcadie conceputã „ca
o antitezã a infernului pribegiei”,7 a rãtãcirii printre strãini. Dintr-un
alt text al poetei, cu largi ºi semnificative sugestii strãbate fiorul trist
al celei pierdute „pe malul negrului abis”: „În noaptea vrãjilor ce mint/
ªi-a spaimelor tãcute/ Tristeþea totuºi mi-o alint/ Cu doinele-mi trecute”
(Nãluciri, în Viaþa Basarabiei, nr. 11-12, 1937).
Poetã intimistã, torturatã parcã de-o acutã ardere interioarã,
Lotis Dol¸nga se aratã extrem de receptivã la ceea ce se întâmplã în
jurul sãu. În semne numai de ea ºtiute, autoarea citeºte destinul crud al
omenirii care, parcã vrãjitã de forþele obscure, lunecã pe panta
rãzboiului: „În zilele de groazã, când omul pigmenteazã /Apusul roºiatic
al vechilor culturi, /Pãmântul crud ºi sadic mereu se ospãteazã /ªi
soarbe sânge proaspãt cu mii ºi mii de guri” (Glas de tun, în Viaþa
Basarabiei, nr. 2-3, 1941). Prinsã într-o dramaticã cãutare a fericirii
ameninþate de fatumul universal, poeta se autodefineºte în urmãtoarele
versuri: „Voi împleti o nouã rapsodie/ ªi voi cânta haotic, ireal, /
Miragiul unei fericiri prea mari,/ De rãu prevestitoare,/Aprinsã în mii
de focuri de bengal/ Pe creasta miºcãtoarelor altare/ De mâna unor
rele-ursitoare” (Nocturnã). Acumulând accente diverse, din Coºbuc,
Eminescu, Macedonski, Minulescu (un oarecare ton simbolist — fãrã
a fi o simbolistã propriu-zisã), originalitatea versurilor ei derivã din
fiorul personal, din timbrul feminin distinct, de care lirica îi este

necontenit însufleþitã: „Depãrtate, magice lumini/ Tremurã în ape ireale/
ªi din cer – buchet de veºnici crini, -/ Raze cad în ploaie de petale. //
Duioºii nespuse s-au pierdut/ Scufundate-n valuri de tãcere,/ Când o
stea trimite un sãrut /Florilor crispate de plãcere” (Nocturnã).
În anii ’30, romanul basarabean se schimbã substanþial în sensul „noii
structuri” teoretizate de Camil Petrescu. Transcriind aventuri
existenþiale, optând pentru formula jurnalului intim sau a autobiografiei,
adoptând relatarea la persoana întâi, romanul scoate în prim plan
autenticitatea observaþiei ºi trãirea intimã. Prin volumul În ghearele
vulturului. De la Mayerling la Fort-Belvedere. Jurnalul unui arhiduce
(acesta este titlul deplin al romanului), Lotis Dol¸nga realizeazã o
tentativã de racordare la noile tehnici narative moderne, pledând pentru
persoana întâi ºi forma jurnalului intim, intercalat de bilete, scrisori,
acte oficiale, mãrturii ale contemporanilor, uzând de elemente destinate
autentificãrii spaþiului ºi timpului (adicã întemeierea acestora, ca realitãþi
perfect determinate în mod istoric ºi geografic), limitând perspectiva
narativã, dar reuºeºte prea puþin sã convingã cititorul de autenticitatea
scriiturii. Autoarea comite o gravã eroare chiar la începutul romanului
„escortându-ºi” textul de o adresare directã cãtre cititor (Cititorilor
mei), în care insistã sã ofere unele explicaþii asupra genezei romanului,
modalitate ce trimite mai degrabã cãtre trucul romanticilor:
„Miºcãtoarea tragedie care s-a desfãºurat acum vreo cincizeci de ani
într-unul din statele Europei centrale, a fost împrospãtatã în memoria
noastrã, renãscând sub condeiul de maestru al unui scriitor francez.
Opera sa a dat naºtere unui film ºi iatã cã un alt copil al Franþei, o
vedetã a artei dramatice, cu tot atât talent ºi pricepere, a fãcut sã
retrãiascã pe ecranele întregii lumi, personalitatea frãmântatã a unui
prinþ dispãrut. Dar cu tot talentul lor ºi colaborarea sforþãrilor lor
gigantice, unele puncte ale misterioasei drame, care s-a desfãºurat pe
treptele unui tron, a rãmas totuºi nelãmurite. Iatã de ce îmi permit la
rândul meu sã iau condeiul, pentru a povesti în mãsura ºtiinþei ºi a
puterii mele ceea ce o întâmplare a vieþii m-a fãcut sã aflu.”8 Asigurarea
persistentã cã avem în faþã un jurnal intim al unui arhiduce contrazice
formulele „cartea mea”, „ceea ce am creat aici”, „voi lãsa aceastã sarcinã
altor scriitori” etc. De asemenea, autoarea se grãbeºte sã formuleze
tema romanului („dragostea constituie o piedicã pusã de destin în
calea principilor de idei prea liberale”, privându-l pe cititor de aceastã
posibilitate. Astfel, autoarea pierde orice credibilitate, abordând aceastã
perspectivã demiurgicã, omniscientã, dar meritã a fi apreciat efortul în
sensul asimilãrii noii structuri.
Adoptând formula jurnalului intim, În ghearele Vulturului
se constituie într-un veritabil testament sentimental pentru moºtenitorii
unui tron de stat de la sfârºitul secolului al XIX-lea. Tentaþia
autenticitãþii derivã dintr-o dorinþã fireascã la orice creator, de a provoca
publicul ºi de a se impune prin ceva nou faþã de ceea ce fusese pânã
atunci ºi de a utiliza mijloace ºi efecte cât mai puþin exploatate. Romanul
devine în continuare o acumulare de documente, fragmente, mãrturii,
reflecþii, însemnãri, extinzându-ºi tot mai mult orizontul de cuprindere.
Autoarea citeazã din mari poeþi ºi scriitori ai epocii, din memoriile
principilor ºi principeselor. Pentru a demonstra autenticitatea tragicului
sfârºit al existenþei prinþului Rudolf, se aduce ºi un fragment dintr-un
comunicat oficial al vremii: „Astãzi, 30 ianuarie 1889, Alteþa Sa
Imperialã ºi Regalã, Principele moºtenitor al Coroanei, Arhiducele
Rudolf, a încetat din viaþã în urma unei rupturi de arterã...”9 Astfel,
autoarea îºi proiecteazã eroii într-un cadru geografic concret, chiar
dacã extrem de relativ: „unul din statele Europei centrale”, oferind
totodatã ºi elemente de autentificare a timpului: „30 ianuarie 1889".
Textul propriu-zis este însoþit de o scrisoare adresatã unui prieten al
principelui, martor al evenimentelor. Scrisoarea, care nu este altceva
decât pretextul naraþiuni, exprimã ultima dorinþã a principelui: „Îþi las
în pãstrare însemnãrile mele, scrise în voia întâmplãrii pe foi volante
– impresiile fugare ale unui suflet pe care un lanþ secular îl încãtuºa,
cãutând sã-l þintuiascã la o stâncã de granit. Doresc sã le pãstrezi atât
cât vei trãi ºi apoi, dupã moartea ta sã fie depuse în mîini tot aºa de
sigure ºi cinstite ca ale tale ºi sã fie publicate mai târziu, peste vreo
cincizeci de ani, când toþi cei care mã înconjoarã azi mã vor fi urmat
în mormânt.” 10 Impresia de autenticitate derivã aici din afiºata
anticalofile („însemnãrile mele, scrise în voia întâmplãrii pe foi
volante”), spontaneitate („impresiile fugare ale unui suflet pe care un
lanþ secular îl încãtuºa”), sinceritate („însemnãrile mele”), toate mãrci
ale autenticitãþii.

(continuare în pag. 51)
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Ionel NECULA

Eminescu ºi fundamentele statului de culturã românesc

Ca multe din problemele evoluþiei româneºti ºi cea a
epistemologiei statului naþional român a intrat în atenþia publiciºtilor
noºtri târziu, dupã ce în Occident teoreticienii îi cam explorase
temeiurile teoretice ºi principiile epistemice. Filosofia începe sã se
particularizeze, sã capete conturul ºi fizionomia comunitãþilor
articulate pe care le reprezentau (sã devinã germanã, francezã, englezã),
iar tendinþa se va amplifica ºi mai mult ulterior, dupã ce Wilhelm
Wundt îºi va publica lucrarea „Naþiunile ºi filosofia lor”, care a încurajat
particularizarea viziunilor filosofice, plierea lor pe trunchiul realitãþilor
etnice distincte. ªi la noi intenþia gânditorilor români de a-ºi infuza
teoriile filosofice cu temperamentul etniei va lua o amploare mai
evidentã în vremea lui Eminescu, deºi poetul n-a consacrat acestei
probleme o lucrare specialã, ci a disipat-o generos în bogata sa activitate
publicisticã.
Eminescu s-a implicat în epistemologia statului român, aºa
cum se ipostazia la acea vreme pre ºi post-independenþã convenind sã
facã de cap limpede la problemele ei întârziate când, vorba lui
Maiorescu „erau toate de fãcut”. Pentru junimiºtii grupaþi în jurul lui
Maiorescu, formaþi cu precãdere la Universitãþile germane, realitatea
româneascã li se pãrea nu doar întârziatã, dar ºi indecisã în ceea ce
priveºte direcþia de evoluþie, sensul ºi noimile devenirii istorice.
Mecanismul se aratã greoi, pãtimaº ºi improductiv, iar cei ce se aruncau
în vâltorile lui aveau puþine ºanse de a se face productivi, profilactici
ºi alubrizanþi. Egoul politicianului român pendula între recunoaºterea
voievodului îngãduitor ºi ciamburia din teritoriul arendaºul,
latifundiarul) fãceau legea ºi sancþiona discreþionar orice neascultare.
Funcþiona „rotativa guvernamentalã”, dar dezechilibrul între guvernãrile
liberale ºi cele conservatoare era imens ºi bine marcat de lungile
administraþii brãteniste.
Eminescu a avut nenorocul sã facã publicisticã exact în timpul
lungii guvernãri liberale (1876-1888) ºi trebuia, cum stã bine unui
ziarist, sã ia atitudine împotriva partidului aflat la putere – prin firea
lucrãrilor mai expus la reacþii critice ºi la o abordare mai oþãrâtã. Nu sar putea spune cã i-a cruþat pe conservatori dar, nefiind implicaþi în
acte ºi decizii guvernamentale, n-a prea avut ce sã le reproºeze. În
timp ce liberalii – prin sporirea aparatului fiscal, poliþienesc ºi birocratic
– erau specializaþi în folosirea nechibzuitã ºi discreþionarã a resurselor
þãrii, conservatorii, din opoziþie, trebuiau sã critice aceastã deºãnþatã
vlãguire a bugetului þãrii prin mulþumirea sinecurilor introduse – nu
dupã necesitãþi ºi competenþe, ci dupã ºleahta clientelei politice care
trebuia cadorisitã.
Verva oþãrâtã a poetului îºi extrãgea substanþa din observarea
acestei realitãþi ce se potrivea perfect cu ceea ce imputa ºi partidul
conservator, cãruia gazetarul, indirect, îi fãcea un mare serviciu. Aºa se
face cã aducerea poetului la oficiosul partidului conservator, „Timpul”,
se datora nu atât unor afinitãþi doctrinare cât amiciþiilor sale cu fruntaºii
partidului conservator ºi concordanþei de opinii în ceea ce priveºte
fanfaronada ºi insanitãþile guvernãrii liberare. Þara întreagã era aºa de
exasperatã de îndelungata aºezare în putere a liberalilor încât atunci
când a trebuit sã predea puterea conservatorilor în þarã s-au organizat
manifestaþii mai entuziaste decât la declararea independenþei.
Din nefericire, venirea la putere a conservatorilor nu l-a mai
prins apt de exerciþiu gazetãresc aºa încât nu putem ºti cum ar fi
rãsunat verbul lui Eminescu sub noua administraþie politicã. Putem
bãnui însã c-ar fi fost la fel de consecvent cu principiile sale ferme ºi
statornice în privinþa românismului ºi a destinului sãu în lume. Cãci
Eminescu, în articolele sale politice nu fãcea doar o criticã accidentalã
ºi punctualã la actele administraþiei liberale, ci privea problemele evoluþiei
româneºti dintr-o perspectivã filosoficã detaºatã de ceea ce este
aleatoriu ºi vremelnic în manifestãrile spiritului românesc.
Era încredinþat cã România nu-ºi va putea croi un vad de
afirmare în lume decât printr-o râvnã creatoare încorporatã în fapte de
culturã convingãtoare, singurele care pot neutraliza tendinþele de
dominaþie ale imperiilor vecine. Ideea era veche, poetul o creditase
încã din timpul manifestãrilor de la Putna din 1871, desfãºuratã sub
deviza „cultura este puterea popoarelor”, dar acum, în anii de trudnicie
gazetãreascã, când România intrase într-o altã fazã de evoluþie, problema
era adjudecatã în termeni mai fermi, mai motivaþi ºi mai bine precizaþi
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epistemic. Înregistrând cuvintele unui diplomat englez adresate
domnitorului Carol I cã „România este destinatã a juca un rol civilizat
între popoarele din Orient” („Curierul de Iaºi din 6 oct. 1876), Eminescu
se aratã mãgulit ºi le reproduce cu satisfacþie. Ulterior, va preciza cu
mai multã tãrie cã izbânzile din domeniul culturii ºi al valorilor pun
mai bine în evidenþã meritul popoarelor mici (ca al nostru) ºi le scoate
de sub incidenþa dreptului celui mai puternic. „Trebuie, scria, poetul
„Timpul” din 22 iulie 1880, sã fim un stat de culturã (subl.n.) la gurile
Dunãrii; aceasta este misiune poporului român ºi oricine ar voi sã ne
risipeascã puterile spre alt scop pune în joc viitorul urmaºilor ºi calcã
în picioare roadele strãbunilor noºtri” (Opere, vol. XI, p.311).
Care sunt fundamentale statului de culturã imaginate de
Eminescu? E adevãrat cã poetul nu ºi-a articulat conceptul în toate
determinantele sale, da gãsim, cercetându-i risipirile publicistice, toate
elementele constitutive, care sã-i configureze funcþia cataliticã ºi tutelarã
în ansamblul factorilor care pot asigura evoluþia unei þãri.
Componenþa esenþialã a statului de culturã este, desigur,
cultura, creaþia spiritualã ºi multitudinea valorilor plãsmuite de un
popor care sã-i asigure un loc apreciat printre comunitãþile lumii. Aºadar,
în fundamentarea statului de culturã Eminescu aºeza în primul rând
cultura, valorile culturale, ele sintetizând cel mai bine energia spiritualã
a poporului român, cea care l-ar putea ajuta la redobândirea vechii
demnitãþi pierdute, a celei de pe vremea lui Matei Basarab, bunãoarã,
când „românii erau relativ unul din popoarele cele mai culte din Europa”
(ms.2257, p.415v). Resurecþia acestui elan cultural, devãlmãºit de
modernitate, are o semnificaþie mult mai largã întrucât „aici, între
hotarele strâmte ale Þãrii Româneºti, trebuie sã se adune capitalul de
culturã din care au sã se împrumute fraþii noºtri de prin þãrile de
primprejur, dimpreunã cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi”
(„Timpul din 2 noiembrie 1879). „Cãrþile de sub Matei Basarab, va
reveni Eminescu în 12 martie 1883, sunt pentru români ceea ce Biblia
lui Luther a fost pentru popoarele Germaniei, un reagent puternic cea fãcut din poporul românesc un popor deosebit, incapabil de-a se
confunda cu altele, ºi care, cu toatã împrãºtierea sa politicã, rãmâne
unul ºi acelaºi” (Opere, vol. XII, p.270).
Eminescu era convins cã esenþa spiritului românesc trebuie
extrasã din firea nepervertitã a celor ce reprezintã talpa þãrii, a oamenilor
simpli de la þarã, a pãstorilor, plugarilor ºi prisãcarilor care tezaurizeazã
cel mai bine „mintea clarã ºi sãnãtoasã”, structuratã în ceea ce se
numeºte bunul simþ.
Nimic nu poate asigura mai bine propãºirea unui popor ca
investiþia în culturã ºi în creºterea mediei culturale a comunitãþii. „E
matematic sigur cu toate astea cã tot ce face fãrã o dezvoltare paralelã
a culturii în zada se face, cã orice progres real se opereazã nu în afarã,
ci înlãuntrul oamenilor” („Timpul din 12 octombrie 1882).
Deseori, Eminescu asociazã starea de culturã a unei
comunitãþi cu moralitatea, cu conduita ºi comportamentul moral. Cu
cât un popor are un nivel de culturã mai ridicat, cu atât este mai dispus
sã înþeleagã ºi sã respecte normele ºi convenþiile sociale.
Spre deosebire de Schopenhauer, care respingea orice formã
de progres, Eminescu recunoaºte cã acesta (progresul ad.n.) este
optimizat de douã oportunitãþi subiective protivnice; o naþiune îºi
conservã specificul ºi distincþiile prin creditate ºi-ºi apropie abilitãþi ºi
caracteristici noi prin adaptabilitate – „principiu progresiv prin care
cautã a-ºi apropia aptitudini noi, ce le impune noul mediu înconjurãtor”
(„Timpul” din 12 octombrie 1882). În strânsã legãturã cu aceste
oportunitãþi, Eminescu explicã ºi conceptul „nivelului de culturã ºi a
stadiului cultural ce caracterizeazã un popor într-un anumit moment
al evoluþiei sale. „Un popor incult care tinde cu stãruinþã, însã gradat,
de-a ajunge la civilizaþie, care se desprinde el însuºi zi cu zi aºi apropia
îndemânãrile ºi cunoºtinþele altora, ajunge în adevãr sã egaleze pe ceilalþi.
Dar la aceasta nu gândeºte nimenea. Lucrul la care aspirã toþi este a se
folosi numai de avantajele civilizaþiei strãine, nu însã a introduce în
þarã condiþiile de culturã sub care asemenea rezultate sã se producã de
sine” (Ibidem).
În deplin acord cu teoria maiorescianã a formelor fãrã fond,
Eminescu nu repudiazã nevoia împrumutului unor forme din Occident,
dar insistã cã nu trebuie sã se facã din aceasta o regulã, sã se neglijeze

„fundamentul dinãuntru” sã se ignore nevoia „producerii de sine”.
Eminescu sesizase cã importul masiv de forme etranjere are ca rezultat
sincronizarea statului român cu ceea ce se înfãptuia în Apus, dar indicã
ºi o anumitã impotenþã intelectualã, o incapacitate funciarã de a-ºi
plãsmui structuri proprii, compatibile cu realitatea naþionalã statornicitã
în timp, în istorie ºi fixatã în datini, obiceiuri ºi tradiþii. Diferenþa de
nuanþã dintre teza lui Eminescu ºi acordarea pontifului junimist era
evidentã. În timp ce Maiorescu sublinia apãsat nepotrivirea dintre
formele preluate din Occident ºi starea de lucrãri înapoiatã de la noi,
Eminescu se înfãþiºa ca un protector al fondului autohton, pe care-l
dorea sãnãtos ºi curat neafectat de formele transplantate din Apus.
A înþeles bine conceptul de civilizaþie ºi-a fost foarte aproape de
anticiparea ideii lui Spengler, a fracturii dintre civilizaþie ºi culturã.
„Condiþia civilizaþiei statului este civilizaþia economicã. A introduce
formele unei civilizaþii strãine, fãrã ca sã existe corelativul ei economic,
e curat muncã zadarnicã”.
Eminescu a înþeles cã, singurã, cultura, creaþia de valori
spirituale, nu poate sã susþinã întregul ansamblu al statului de culturã,
a cãrui înfãptuire reclamã conjugarea mai multor componente endemice.
Cel mai adesea este asociatã cu moralitatea ºi cu starea de civilizaþie,
cum am vãzut, dar ºi cu limba, cu religia ºi cu instituþia bisericii al
cãrei rol catalitic în viaþa comunitãþii îl subliniazã neobosit în toatã
activitatea sa publicisticã. Vreme îndelungatã, în evoluþia societãþii
româneºti „naþionalitatea era adeseori confundatã cu religie (…) Dar
de la reformaþiune încoace, la noi îndeosebi de la Matei Basarab, carea dat poporului unitatea de limbã ºi de credinþã deznaþionalizarea chiar
individualã e aproape cu neputinþã. Cãrþile de sub Matei Basarab sunt
pentru români ceea ce Biblia lui Luther a fost pentru popoarele
Germaniei, un reagent puternic ce-a fãcut din poporul românesc un
popor deosebit, incapabil de-a se confunda cu altele, ºi care, cu toatã
împrãºtierea sa politicã, rãmâne unul ºi acelaºi” (Operele, vol. XIII,
p.270).
Dar poetul mai precizeazã ceva; precizeazã cã pentru a-ºi
exercita rolul sinergie ºi catalitic în viaþa comunitãþii „biserica ar trebui
sã fie deasupra partidelor ºi ar avea datoria de-a apãra interesele ei
proprii, iar nu a se face sprijinitoarea cutãrui sau cutãrui partid politic”
(Opere, vol. XIII, p.132).
Omenirea n-a descoperit nimic care sã suplineascã sau sã se
substituie rolului binefãcãtor al bisericii în viaþa comunitãþii. „Iatã
douã mii de ani aproape de când ea (biserica ºi învãþãturile evanghelice,
ad.n.) au ridicat popoarele din întuneric, le-a constituit pe principiul
iubirii aproapelui, douã mii de ani de când biografia fiului lui Dumnezeu
e cartea dupã care se creºte omenirea”. Religia, mai precizeazã
Eminescu, a furnizat omenirii modelul uman „ca tip de perfecþiune
dupã care sã-ºi modeleze caracterul ºi faptele”. Statul de culturã nu
poate fi conceput fãrã „sâmburul vecinicului adevãr semãnat în lume
de nazarineanul rãstignit (care) a cãtat sã se-mbrace în formele frumoase
ale bisericii” (opere, vol. XII, p.134).
Dar, vorbind despre modelul axiologic propus de biserica
autocefalã româneascã în viaþa comunitãþii, Eminescu nu pierde din
vedere raporturile acesteia cu conducerea statului, înfrigurarea cu care
cei aflaþi în efemere funcþii de conducere politicã îºi asumã, dupã modelul
domnitorilor vechi, învãþãturile creºtineºti ºi catã sã se þinã în spiritul
lor. „Era un obicei ca Domnul, în ajunul de a se urca pe tron, sã se
închidã în zidurile unei vechi mãnãstiri ºi sã treacã, într-o reflecþie de
zile întregi în revistã trecutul þãrii ºi al strãmoºilor ca, faþã cu zgomotul
asurzitor al actualitãþii sã-ºi deschidã urechea sufleteascã în liniºte ºi
în tãcere legendei trecutului.
Existã încã în manuscris o carte româneascã numitã
Ceasornicul Domnilor care cuprinde în mai multe volume atât înfãþiºãri
din viaþa trecutului cât ºi norme de virtute ºi înþelepciune. Este grea în
adevãr sarcina unui Domn în zilele vechi, care împreunã în el adeseori
toatã rãspunderea ºi toatã suveranitatea naþionalã, ºi ei erau prea buni
creºtini ºi prea buni patrioþi pentru ca mãrimea misiunii lor pe pãmânt
sã nu le atingã sufletul într-un chip dureros (Opere, vol. XII, p.169).
De cele mai multe ori, când vorbeºte despre funcþiile duhovniceºti ale
bisericii, Eminescu face apel la istorie, la felul cum ºi-a grãdinãrit
misiunea în trecut, de-a lungul evoluþiei statului român. Activitatea
bisericeascã era privitã complex, perspectivant în ansamblul înrâuririlor
ºi socio-culturale ºi în opoziþie cu situaþia din vremea sa. „Bietul

Varlaam, mitropolitul Moldovei ºi al Sucevei care, în înþelegere cu
Domnii de atunci ºi c-un sinod general al bisericii noastre, au întemeiat
acea admirabilã unitate care-a fãcut ca limba noastrã sã fie aceeaºi, una
ºi nedespãrþitã în palat, în colibã ºi-n toatã românimea, ºi-ar face cruce
creºtinul auzind o pãsãreascã pe care poporul, vorbitorul de cãpetenie
ºi pãstrul limbei, n-o mai înþelege” (Opere, vol. X, p.394)
În vremurile vechi, medievale, când statul român nu-ºi
activase încã întreaga autoritate instituþionalã, „biserica, mai spune
Eminescu, a fost maica spiritualã a neamului”. Ea, în vremea lui Matei
Basarab ºi a lui Varlaam „a nãscut unitatea limbei ºi unitatea etnicã a
poporului” (Opere, vol. XII, p.80)
În timp ce alte biserici ortodoxe surori ºi vecine au arãtat
veleitãþi de papism (biserica bizantinã), de cezare-papism (biserica
rusã), biserica noastrã „a fost din capul locului o comunitate religioasã
care îmblânzea prin iubire inegalitãþile sociale”(Opere vol. XI, p.305).
Publicistul nu pierde din vedere cã „biserica rãsãriteanã e de optsprezece
sute de ani pãstrãtoarea elementului latin de lângã Dunãre. Ea a stabilit
ºi unificat limba noastrã într-un mod atât de admirabil încât suntem
singurul popor fãrã dialecte propriu-zise” (Opere, vol. X, p.187).
Mai mult, „ea (biserica ortodoxã) a înlocuit la români, în
timpii cei rãi, organizaþia politicã ºi economicã. Astfel întâmpinãm în
oraºele mari biserici care aparþineau fiecare la câte o breaslã, iar în
Ardeal vedem cã ea a devenit totul pentru români: ea organizeazã ºi
întreþine învãþãmântul primar, cel secundar clasic chiar ºi cel real al
poporului. Preotul de-acolo n-a învãþat numai canoanele, ci ºi
disciplinele economiei de câmp; el e învãþãtor ºi sfãtuitor în interesele
morale ºi materiale, ba chiar în cele juridice, ale poporanilor sãi. (…)
Firele vieþii religioase se þeseau în tot organismul social; în familie, în
ºcoalã în relaþiile economice chiar. Mãnãstirile cele mari erau ateliere
de industrie: se turnau litere, se þeseau materii de lânã, se lucra lemnãrie
de toatã mâna, ba erau ºi fondãrii de turnat metale” (Opere, vol. XI,
p.325).
Insensibil la problemele istoriei Eminescu nu s-a arãtat
niciodatã, iar opera sa publicisticã chiar are nevoie de un fundal
panoramat ºi de o perspectivã de ansamblu pentru a-ºi sedimenta
paradigma statului de culturã. „Istoria omenirii, spunea într-o scrisoare
deschisã adresatã lui Dumitru Brãteanu ºi publicatã în „Telegraful”
din 18 august 1871, e desfãºurarea cugetãrii lui Dumnezeu” (Opere,
vol. IX, p.99). Aceastã idee formulatã la doar 21 de ani o va tezauriza
obsesiv ºi stãruitor în toatã publicistica sa ulterioarã. „Fãrã cultul
trecutului, va menþiona ºi în articolul publicat în „Timpul” din 22 iulie
1880, nu existã iubire de þarã” (Opere, vol. IX, p.259).
Dar ideea statului de culturã ar fi fost incompletã dacã poetul
n-ar fi inclus între componentele ei ºi datina, tradiþia ºi obiceiul
pãmântului, aºa cum s-au statornicit în istorie ºi cum s-au conservat
prin transmisie nealteratã de la o generaþie la alta. Poporul român se
mulþumeºte cu puþin; se mulþumeºte „sã þinã c-o copilãreascã iubire la
cele moºtenite din vechi între-ale obiceielor, a limbii, a bisericii” ºi
nimeni nu-i va câºtiga simpatia dacã nu-i va respecta aceste minime
cerinþe de conservare a specificului sãu etnic. „Nu tãgãduim cã necesitãþi
politice pot face sã înclinãm spre Austria, dar necesitãþi nu simpatii.
Simpatiile românilor din petecul liber al pãmântului lor va stipula în
„Timpul” din 19 septembrie 1880, nu se poate câºtiga decât prin
respectul pentru naþionalitatea lor, astfel cum se prezintã, ca tradiþie
religioasã, ca datinã ºi obicei” (Opere vol. XI p.337).
Cine cerceteazã publicistica eminescianã rãmâne surprins
de frecvenþa cu care poetul revine ºi accentueazã asupra nevoii de
culturã, ºi, în ultimã instanþã, a corolarului acestor cerinþe statuat sub
paradigma statului de culturã românesc. Religia, limba, naþionalitatea,
istoria, moralitatea, datinã, tradiþia ºi obiceiul pãmântului constituiau
temeiurile acestei idei ºi-i nervuriza întreaga arborescentã epistemicã.
Publicistul Eminescu n-a fost cu nimic inferior poetului, doar cã aceastã
ipostazã – poate nu chiar neintenþionat a tot fost þinutã în umbrã ºi-a
fost consideratã ca înfãþiºare secundarã celei poetice.
Încã mai stãruim: Cel mai mult în publicistica eminescianã
impresioneazã seriozitatea ideilor abordate, rigoarea documentãrii
pentru a-ºi susþine tezele ºi expunerea lor complexã, desfãºuratã, cu
folosirea tuturor datelor colaterale – stilistice ºi chiar anecdotice – în
ipotecarea lor. De asta spun: a fost Eminescu un titan al creaþiei
româneºti? Nu, a fost un titan la pãtrat.
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ARHITECTURA ÞÃRÃNEASCÃ
DIN ZONA COVURLUI NORD

Ion Grosu
râsu - plânsu
IEPURELE DIN COPAC
Dupã ce treci viaductul, panglica de
asfalt lasã în stânga motelul ºi restaurantul cu
toatã forfota de oameni ºi maºini ºi coteºte
uºor la dreapta împãrþind pãdurea de salcâm
în douã, dupã vârsta arborilor ºi desimea lor.
La radioreceptorul maºinii ascultam acordurile
sublime ale primãverii lui Vivaldi ºi mã
gândeam cum sã ajung cât se poate mai devreme
în zona muntoasã, fiindcã, oricum, ziua se
circula în siguranþã. Nu apucasem sã intru în
comunã, când, deodatã simt la volan ºi aud
zgomotele caracteristice a unei pene de
cauciuc, pe spate. Opresc mult mai pe dreapta,
pe acostament, în afara ºoselei, ºi mã apuc de
schimbat roata cu panã, cu rezerva. Eram
aproape de final când, un cetãþean se apropie
de maºinã venind pe jos ºi, uitându-se lung la
mine, mã întreabã direct:
- O, doamne, ce întâmplare! Se întâlneºte
munte cu munte, d-apoi om cu om? Mã mai
cunoaºteþi?
- Sincer sã fiu, nu! - îi rãspund eu puþin
preocupat sã termin treaba ºi sã plec, dar dacã
îmi spuneþi sau îmi aduceþi aminte, poate…
- Ehei, au trecut vreo treizeci ºi ºase de ani de
când nu v-am mai vãzut; dar, zãu cã la
fizionomie nu v-aþi schimbat. Sigur cã am
îmbãtrânit amândoi, dar linia feþei e aceeaºi...
- Eu sunt Gheorghiþã, tractoristul cu care
mergeaþi pe aici la vânãtoare, iar dvs. sunteþi
domnul inginer G.
- Da mãi Gheorghiþã, acum mi-aduc aminte,
dar tu eºti mai plinuþ la faþã ºi parcã eºti ºi mai
scund ...
- Ei, ce sã-i faci, bãtrâneþea e cea mai urâtã
oglindã.
Am început sã depanãm amintiri mai întâi pe
lângã maºinã ºi apoi învitându-1 sã meargã cu
mine pânã la primul oraº de pe traseu.
- ªtiþi ce mi-a plãcut la dvs. din toate
vânãtorile noastre ? Atunci când l-aþi aranjat
pe activistul ãla de partid, care nu a mai venit
apoi la nici o vânãtoare. Ia spuneþi, cum a
fost, cã tare îmi place.
- Pãi nu mai puteam scãpa de el ºi la orice
vânãtoare pe care o organizam, se aºeza în
locui cel mai bun; îi ridiculiza pe toþi. Odatã
era sã împuºte vreo doi gonaci ... ªi atunci am
aranjat cu Stãnicã, fãrã sã ºtie vreun vânãtor,
sã aducã motanul cel mare al coanei Tiþa, sã-1
îmbrace complet într-o blanã de iepure
(Doamne, ce chin a fost, ce zgârâieturi), l-a
dat la gonaci ºi a vorbit cu ei sã-i dea drumul la
circa o sutã de metri de liziera pãdurii unde
aºteptau vânãtorii ºi sã-1 aºeze cam în dreptul
lui ºi sã-1 sperie ca lumea.
Ca un fãcut, motanul îmbrãcat în
blana de iepure þâºni din plasa cu ochiuri a
gonacilor ºi se îndrepta þintã spre zona de
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acþiune a armei activistului, dar spre
deosebire de iepure, acesta mergea în zigzag, schimbând direcþia la fiecare bufniturã
de armã, iar când a ajuns la vreo douãzeci
de metri de lizierã, a þâºnit drept printre
vânãtori ºi s-a urcat în primul copac,
miorlãind groaznic. Activistul a rãmas stanã
cu arma în poziþie de tragere, s-a îngãlbenit,
apoi a lãsat arma în jos, ºi-a fãcut semnul
crucii ºi a plecat singur prin pãdure în râsul
ºi focurile de armã ale colegilor de
vânãtoare. Motanul a rãmas nevãtãmat, dar
nimeni nu l-a mai gãsit. Iar povestea a rãmas
de pominã în zonã. Dupã câte îmi amintesc,
la vreo zece zile de la pãþanie a fost
transferat ºi activistul.
De fiecare datã îmi aduc aminte,
mã distrez de minune, zise Gheorghiþã, dar
uite vorba, vorba ºi eu am ajuns. Eu aici
locuiesc. Vã aºtept, oricând, sã mai treceþi,
mi-ar face mare plãcere. ªtiu, acum vã
grãbiþi... Mi-am continuat singur drumul
ºi, ca un fãcut, nu-mi plecau din minte
amintirile din acea perioadã. Dupã ce am
plecat din zona noastrã aºa cum a plecat
activistul vânãtor, a venit altul care,
probabil, era hotãrât sã mã scoatã din
serviciul care îl aveam, ºtiind ce a pãþit
colegul lui. Trecuserã douã sãptãmâni de la
instalarea lui ºi primesc un mesaj sã mã
prezint la el. M-am dus, neºtiind despre ce
e vorba. M-a atacat frontal:
- ªtii ce se întâmplã la dumneata în sector ?
- Nu, i-am rãspuns contrariat.
- L-am gãsit pe Severin, magazionerul de la
armament. Era beat ... Ce dracu, dumneata
eºti inginer, de ce permiþi aºa ceva ? Trebuie
sã le ºtii pe toate ...
- Bine, bine, dar eu am fost scos la vot...
- Adicã ce vrei sã spui ?
- Pãi, eram optzeci de studenþi în an ºi la
terminare s-a supus la vot cine este pentru
ca sã ies inginer. Au votat ºaptezeci ºi cinci,
iar cinci au fost contra.
- Zãu, domnule ?!...
- Zãu, zic eu, abia þinându-mi râsul.
- Te þii numai de prostii. Dar ce, eu sunt
copil sã cred chestii din astea ?! Dar,
apropo, cu cei cinci ce-ai fãcut ? Nu aþi
fãcut o Plenarã?
Dupã discuþia asta nu ne-am mai confruntat
niciodatã.
Se înserase de-a binelea ºi nu
trecusem munþii, aºa cã am tras la primul
motel, de unde cred cã aþi înþeles cã v-am
scris aceste rânduri, gândindu-mã cã
activiºtii încã mai existã ºi azi. ªi mâine.
ªi-aºa mai departe.....Nu dispar nici dacã
citesc glume proaste despre ei

(urmare din pag. 37)

Datoritã numãrului redus, totuºi, de astfel
de obiective provenite din secolul al XVIIIlea ºi din prima jumãtate a secolului al XIXlea nu ne putem pronunþa, categoric,
asupra structurii locuinþei monocelulare ºi,
mai ales, asupra rolului ºi a ponderii pe care
etacul l-a cândva, în trecutul mai îndepãrtat,
avut în conformaþia acestui tip de locuinþã.
Repetãm, spre o mai clarã
înþelegere, cã locuinþele de acest tip – fie
cã le-am gãsit „în picioare”, fie cã le-am
Fig. 3
sectiune
transversala

Fig. 4
sectiune
longitudinala

gãsit doar în memoria bãtrânilor – aveau
soba amplasatã departe de perete, adicã
spre centrul încãperii. La unele, pe lângã
sobã, sãteanul mai adãuga ºi o porþiune –
mai micã sau mai mare – de perete, iar la
altele soba rãmânea liberã, dar, repet,
totdeauna era situatã spre centrul odãii
(fig.1,2,3,4) Deºi, în unele cazuri par a fi
locuinþe sezoniere construite într-o
perioadã de timp mai recentã, constructorii
– proprietarii – au realizat de fapt sub
aspect tipologic, unele dintre cele mai vechi
locuinþe
monocelulare;
forme
asemãnãtoare celor vechi ºi foarte vechi.
În trecutul mai îndepãrtat, astfel de case
puteau fi locuite tot anul. (foto ºi schiþe)

Eugen HOLBAN

Note:
1
Paul Petrescu, Arhitectura þãrãneascã de lemn
din România, Editura Meridiane, Bucureºti,
1974, p. 30.
2
Eugen Holban, Op. cit., p. 230.
3
Antonescu Dinu, Introducere în arhitectura
dacilor, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1984,
p. 206, 207.

Sã râdem cu Ludwig Van Beethoven!

PERDAFURI

„Beethoven a fost invitat la Dresda sã audieze opera submediocrã „Eleonora” a
compozitorului Paier. Când l-a întrebat autorul, dupã sfârºitul spectacolului, ce pãrere
are despre operã, Beethoven i-a rãspuns:
- Opera dumitale mi-a plãcut atât de mult, încât o voi pune pe note.
Genialul compozitor s-a þinut de cuvânt: a compus pe aceeaºi temã opera „Fidelio”.
***
„Celebrul compozitor german Ludwig Van Beethoven nu ieºea aproape niciodatã din
dificultãþi financiare. Nu prea gãsea sprijin de la fratele sãu.
În 1819, acesta, care se îmbogãþise, i-a trimis o felicitare pe care o semnase: „Iohann
Van Beethoven, proprietar de moºii…”
Compozitorul i-a transmis-o înapoi, dupã ce a scris pe verso urmãtoarele cuvinte:
„Ludwig Van Beethoven, proprietar de creier.”
***
Marele poet german Goethe, în timp ce îndeplinea o mare funcþie de stat, îl vizita
deseori pe Beethoven, mai ales în timp ce acesta din urmã compunea muzica la tragedia
„Egmont”. Deseori cei doi ieºeau sã se plimbe prin celebrul parc vienez. Majoritatea
trecãtorilor se înclinau cu stimã în faþa lor, dar la aceste semne de adâncã preþuire
rãspundea numai Goethe. La sfârºitul unei plimbãri poetul zise:
- A început sã mã plictiseascã mulþimea aceasta cu închinãrile sale!
- Nu vã supãraþi, iubite maestre – îi rãspunse cu calmul sãu olimpian Beethoven –
poate cã o parte din aceastã mulþime mi se înclinã mie…”
***
„În 1826, cu puþin înainte de moarte i s-a conferit lui Beethoven titlul de cetãþean de
onoare al Vienei. Cu acest prilej, compozitorul fãcu urmãtoarea remarcã ironicã în faþa
unui prieten:
- Pãrinþii urbei noastre m-au avansat cetãþean al oraºului, însã mi-au fãcut cunoscut
printr-o frumoasã diplomã cã nu sunt un cetãþean oarecare, ci unul…de onoare. Aflu
astfel pentru întâia oarã cã cetãþenii Vienei se împart în douã categorii: de onoare
ºi…fãrã onoare!”
***
„Deoarece hârtiile cu care princiarii sãi protectori îi plãteau renta aveau un curs
mizerabil, Beethoven mânca foarte neregulat ºi numai în zilele de sãrbãtoare îºi îngãduia
luxul de a merge la birtul „Lebãda”din apropierea hotelului „Kranz”de astãzi. Se aºezã
la o masã bãtutã de soare ºi ciocãni cu degetul într-un pahar. Dar – ca de obicei –
ospãtarul nu veni imediat. Beethoven ciocãni din nou, însã cu acelaºi rezultat. Ca
sã-ºi stãpâneascã foamea ºi nerãbdarea, scoase dintr-un buzunar caietul de schiþe ºi
continuã o compoziþie începutã mai de mult. Munca îl absorbi cu desãvârºire, încât
nu-l mai auzi pe ospãtarul care-l întrebã de câteva ori ce doreºte.
Dupã ce isprãvi de schiþat finalul unei sonate, Beethoven strigã pe neaºteptate:
- Plata! A fost din cale afarã de surprins, când i s-a spus cã nu mâncase nimic.”
***
„La prima audiþie a „Simfoniei a V-a” de Beethoven, la 7 aprilie 1805, se spune cã o
voce a strigat de la galeria Teatrului de pe malul Dunãrii, din Viena:
- Aº mai da un creiþar, numai de s-ar sfârºi o datã!
Publicul a administrat insolentului auditor o corecþie binemeritatã.”
***
„În primãvara anului 1784, primind concediu ºi, probabil, un modest ajutor de la
prinþul elector din Colonia, în a cãrui orchestrã cânta, Beethoven pleacã la Viena spre
a-l întâlni pe Mozart.
Litograful Otto John, care a fost martor al acestei întâlniri, povesteºte cã Mozart l-a
invitat pe tânãrul sãu vizitator sã-i cânte ceva la pian.
Dupã prima piesã, crezând cã este vorba de o lucrare bine studiatã în prealabil, îºi
lãuda musafirul cu oarecare rezervã. Dar Beethoven îi ghici gândul ºi îl rugã pe Mozart
sã-i dea o temã spre a improviza liber asupra ei. Stimulat de prezenþa maestrului
adorat, Ludwig cântã cu atâta avânt, încât Mozart – a cãrui atenþie ºi curiozitate
sporeau din ce în ce – trecu tiptil în încãperea vecinã, unde se aflau câþiva prieteni ai
sãi, spunându-le cu însufleþire:
-Aveþi grijã de acest tânãr, cãci lumea va vorbi despre el!”
Vasile PLÃCINTÃ

Computerele ne lustruiesc memoria. Nu
sensibilitatea.
*
Timpul liber, amplificat de dezvoltarea
tehnicii, ni-l furã hedonismul, nu cultura.
*
Omul contemporan tinde sã devinã o
anexã a butoanelor.
*
În ciuda tehnologiilor, avansate,
procurarea hranei ne furã mai multã
energie decât în comuna primitivã.
*
Din confruntarea cu tehnica, spiritul iese
tot mai împuþinat.
*
Nici Sfinxul nu poate sã ghiceascã dacã
va învinge Internetul sau jihadul.
*
Mã tem de insensibilitatea internetului.
*
Ignoranþa poate fi cultivatã ºi cu sprijinul
substanþial al tehnicii electronice de vârf.
*
Când concurenþa cu internetul va deveni
umilitoare pentru noi, nu ne va rãmâne
decât sã-l scoatem din prizã.
*
Insomniile ne-au împins spre progres. Iar
el, spre alte obsesii.
*
Ne strecurãm tot mai încruntaþi printre
cacofoniile vieþii.
*
Suntem foarte agitaþi. Nu am avut
închidere de lunã, ci de mileniu.
*
Stresul – adicã senzaþia cã locuim unul în
marsupiul celuilalt.
*
Suntem stresaþi pentru cã toþi vor sã facã
ordine în viaþa celorlalþi.
*
Lumea actualã pare un film fãcut de
Mefisto pe un scenariu de Kafka.
*
Epoca noastrã tinde sã devinã un soi de
bazin cu peºti piranha.
*
Anxietatea este cadoul primit de om din
partea modernizãrii.
*
Creºte numãrul milionarilor în dolari, dar
ºi cel al sinuciderilor generate de faliment.
*
Între oamenii actuali se cascã noi ºi variate
abisuri.
*
Imperialismului mediatic de astãzi i s-a zis
simplu : televiziune ºi Internet.
*
Indolenþa nu este codificatã în genã.
Ne-o procurãm singuri.

de Vasile GHICA
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Asaltul britanic al Carantinei imperiale ruseºti
ºi a Sulinei cosmopolite în vara anului 1854
Povestea amãnunþitã a unei litografii închipuite II
Marinari ambarcaþi: 160. Nava a fost comandatã
începând cu 4 decembrie 1851, de comandorul Edward Tatham
angajat civil, acþionând în anul 1854 în Marea Neagrã, în timpul
rãzboiului împotriva Rusiei. La data de 20.08.1854 vasul primeºte
un nou comandant. Sloop-ul va fi scos din serviciul activ în
cursul anului 1864. Astfel cuprinse de o imensã furie distructivã
„furor heroicus” cele 4 vase îºi vor începe opera de curãþire
igienicã prin foc a Deltei Dunãrii.
„Acest viteaz ofiþer - este vorba de Cãpitanul Hyde
Parker nn. - a hotãrât sã distrugã forturile ºi bateriile pe care
Ruºii le instalaserã la gura de vãrsare a fluviului, cu scopul
de a controla complet navigaþia.
O întãriturã situatã la aproximativ 8 mile în amonte
de Gura Kilia a fost atacatã prima în data de 21 iunie. Era o
poziþie deþinutã de Kazaci situatã pe un promontoriu înalt de
nisip; ºi imediat ce vasele s-au apropiat de þãrm, la început au
fost descoperiþi câþiva Kazaci ce formau un ºir lung de posturi
de pazã ºi semnalizare care se întindea de-a lungul coastei.
S-au vãzut aprinzându-se focuri ºi un fum dens ºi
negru; aproape instantaneu la toate posturile de pazã s-au
aprins focuri ºi fum cât de departe putea ajunge privirea.
În timp ce unii Kazaci acþionau astfel, fãrã îndoialã
transmiþând la Odessa (la distanþã de 80 de mile vestea
prezenþei vaselor de rãzboi aliate, a fost observat un numeros
corp de Kazaci la adãpostul unei fortificaþii înãlþate din
pãmânt sau a unei creste în vârful cãreia îºi postaserã lungile
lor puºti aºteptând desigur ca oamenii sã debarce de pe vase,
urmând sã deschidã focul asupra lor.
Oricum „Firebrand„ a deschis foc cu toate tunurile
asupra acestui corp de Kazaci care imediat ce obuzele au
explodat în mijlocul lor, au fugit sã se adãposteascã ºi au fost
vãzuþi încãlecând ºi dispãrând în mare grabã.
Un grup de oameni au fost debarcaþi apoi, distrugând
fortificaþia de pe care se putea trage din picioare, barãcile
mari, grajdurile ºi depozitele militare, incendiind ºi clãdirile
care fiind din lemn au ars complet. Apoi oamenii s-au întors
la bordul vaselor. În data de 22 o altã poziþie întãritã de
Kazaci a fost distrusã; barãci, grajduri, depozite ºi muniþii de
rãzboi pentru 200 de oameni. Alte 2 poziþii au fost distruse în
aceeaºi zi, timp în care a avut loc o confruntare cu Kazacii
care oricum au indicat cã nu erau dispuºi sã angajeze o luptã
serioasã, aceºtia s-au fãcut curând nevãzuþi.”
Vasele aveau sã coboare spre Sud sãtule pânã peste
cap de teribila rezistenþã opusã de kazacii pãzitori ai graniþelor
marelui imperiu asiatic în obiceiuri barbare de stepã.
„În data de 26 Iunie – stil nou nn.- fortificaþiile de la
Sulina au fost distruse, ofiþerul comandant al gãrzii de Kazaci
a fost capturat ºi pe 28 ºi 28 Iunie toate bateriile formidabile
de la gura de vãrsare a fluviului de la Sulina zãceau în ruinã,
farul ºi casele particularilor fiind cruþate. În aceasta ultimã
bãtãlie Lt. Jull din corpul de artilerie marinã britanicã a fost
lovit la cap de un glonþ, fiind singura pierdere care a avut loc
în timpul operaþiilor.
Aceste operaþii pe teritoriul rusesc au fost complet
încununate de succes ºi au distrus marele complex pe care
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þarul îl ridicase, construind diferite baterii, barãci, etc. cu
scopul de a stãpâni gurile de vãrsare ale Dunãrii de la Kilia
ºi Sulina.”
Un alt punct de vedere mai aproape de afurisita frãþie
imperial ortodoxã, curvã cu douã feþe. Facem apel acum la o
sursã autohtonã pentru echilibrarea imaginii, aºa cum stã bine
unor oameni imparþiali, destul de luminaþi la cap, fãrã a cãdea
vreodatã în plasa exclusivismului de sorginte extrem naþionalistã
ºi mai ales religioasã, folosit veacuri la rând de veºnicii noºtri
eliberatori de sub jugul turcesc apoi cel burghezo-moºieresc ºi
sfârºind cu cel fascist, pentru justificarea acþiunilor lor
imperialiste cotropitoare alb-albastre ori roºii.
Ruºii....
Bunul simþ, cei 7 ani de acasã, echidistanþa ºi toleranþa
dintotdeauna a neamului din care ne tragem ºi pe care nu este
nevoie sã-l mai spunem fiindcã îl ºtim cu toþii, ne dicteazã sã le
dãm ºi lor cuvântul.
„ Gazeta de Moldavia „bisãptãmânal ce apãrea la Iaºi
insereazã într-unul din numerele sale din luna iulie 1854
urmãtoarea ºtire importantã la rubrica „Rosiea „. Deh, eram încã
sub ocupaþie ºi ne dãdeam bine pe lângã „prietenii ” cei de
aceeaºi credinþã.
Pravoslavnicã.
De dragul parfumului limbii moldoveneºti vorbite
atunci am pãstrat transcrierea identicã din alfabetul de tranziþie
al acelor timpuri chirilico-latin.
„Jurnalul de Odessa din 9 iulie publicã urmãtorul
estract a operaþiilor pe margina Mãrei Negre între gurile
Dunãrii ºi a râului Bug de la 15 Iunie pânã la 1 Iulie.
„Dupã ce au incendiat câteva posturi cordonaºe 3
vase cu vapor duºmane apropiindu-sã în 16 Iunie de Sulina,
trimiserã pre partea Carantinei cu prepus ºi spre partea liberã
de încãrcãturi aproape 400 de oameni infanterie pe 8 ºalupe
înarmate cu foconiere.
La asta ocazie îl fãcurã prizonieru pe un ofiþer de
Kozaci – ce s-au adus înapoi de vasul „Fiuri„ cu ocazia
preschimbãrei ofiþerilor – rãnirã un Kozac ºi rãpirã de la
locuitori feliurite provizii ce le-au încãrcat pe vase....În 26
Iunie, 2 vapoare duºmane apropiindu-sã de Gura Sulinei
trimiserã spre margine 9 ºalupe înarmate cu foconiere de mare
calibru ºi pline de trupe. De-o-datã ambarcþiile se înaintarã
spre partea Carantinei cu prepus ºi puserã foc la o durare a
guvernului; dupã aceasta trecurã spre partea portului de
practicã ºi prin focul tunurilor incendierã zidirile cordonului
Carantinei de la Suline. Acele zidiri se aflau în fortificaþii, ear
în ele sta 25 de oameni înarmaþi volintiri Greci ºi Albanezi
carii de cu sara – 25 Iunie 1854 nn. – venisã de la Tulcea la
Sulina dupã dispoziþiile general leitenentului Usakoff. Ca în
ce felul de loc se vor fi ascuns aceºtia în cursul canonadei ºi a
incendierei pânã acum încã nu s’au primit nici un raport.
În 27 Iunie vaporul „Fiuri” sosi la Odessa sub pavilion
parlamentar spre a aschimba prizonierii. Ne având un numãr
egal de prizonieri Rosieni au rãmas încã la Odessa 6 ofiþeri de
marinã ºi 19 subofiþeri...”
Tudose TATU

Culoarea ºi dalta
Grupul „Athanor”,
la început de drum
Grupul „Athanor”, constituit din tinerii plasticieni
gãlãþeni Cristina Bujeniþã, Eduard Costandache, Daniela
Cristofor, Laura Dumitrescu, Mihaela Lefterache, Gabriela
Moisi Alexandrescu, Tudor ªerban, Adrian Vãdeanu ºi Sorina
Fãdor-Vãdeanu, a oferit publicului iubitor al frumosului artistic
o întâlnire cu creaþii ale componenþilor lui în cadrul expoziþiei
gãzduitã de Sala „Ioan Simion Mãrculescu” de la Muzeul de
Artã Vizualã. Scopul grupului, aºa cum sublinia la vernisaj
sculptorul Eduard Costandache, liderul acestuia ºi organizatorul
manifestãrii, este acela „de a ieºi din conformismul fiecãruia, de
a se autodepãºi, de a ajunge la realizãri îndrãzneþe, care sã le
defineascã propria identitate artisticã”.
Lucrãrile prezentate au fost puþine, doar 13, însã ele
conþin o încãrcãturã ideaticã de substanþã. Limbajul plastic prin
care fiecare îºi materializeazã gândirea atrage ºi emoþioneazã.
Sculptura-instalaþie „A-muza”, semnatã de Eduard
Costandache, este o construcþie în care sub forma unui
joc de citire a imaginilor se urmãreºte de fapt o incursiune
în memorie, în memoria individului. Pe un ecran sunt
configurate zeci de semne, în realitate schiþe ale unor lucrãri
de sculpturã ale artistului, unele transpuse în material
definitiv, altele urmând a fi realizate. În faþa acestui ecran,
pe un eºafodaj mai complicat, se gãseºte un altul în poziþie
înclinatã, având în douã registre orizontale câte un joc de
linii. La mijloc este prevãzut cu o ferestruicã mobilã.
Miºcând-o la dreapta ºi la stânga, privitorul poate strãbate
câmpul vizual al primului ecran, sã caute ºi sã gãseascã
imaginea care-l intereseazã ºi asupra cãreia vrea sã se fixeze.
Construcþia este ingenioasã, ludicul este doar aparent, fiindcã
problema urmãritã, recursul la memorie, care ne mai poate înºela
sau ale cãrei procese pot stabili conexiuni uneori cu dificultate,
este una majorã.
Tot o sculpturã-instalaþie expune ºi Adrian Vãdeanu,
intitulatã „Ieºirea din materie”. Într-un patrulater metalic, de
dimensiuni mari, montat pe douã roþi de bicicletã (fãrã
cauciucuri), autorul înscrie o formã omeneascã alungitã,
descãrnatã, ce se terminã în partea superioarã cu un fel de romb,
de pe laturile cãruia pornesc niºte mâini care strâng aprig
patrulaterul metalic. În interiorul rombului este configuratã o
siluetã umanã aproape fulgurantã, înfãþiºatã într-o ipostazã ce
dã senzaþia de desprindere, de înãlþare. Poate semnifica desigur
momentul când sufletul pãrãseºte trupul, aspiraþia spre spaþiile
eterate ale spiritului, dupã cum imaginea face sã ne gândim ºi la
greutatea cu care omul îºi poate învinge propriile limite. O altã
lucrare a lui Adrian Videanu, „Pe-un picior al destinului”,
constituie un simbol al fragilitãþii umane, materializat sculptural
în stil expresionist, cu volumele accidentate.
Reprezentãri plastice ingenioase ale problemelor
existenþiale ale fiinþei umane realizeazã de asemenea Sorina Fãdor
Vãdeanu prin tapiseriile „Samsara” ºi „Lacrima de fericire”. Prima,

o împletiturã circularã din ºnururi de grosimi diferite, ce înscrie
în spaþiu forme labirintice, arabescuri subtil ritmate, este o
metaforã sugerând un drum sinuos, o existenþã zbuciumatã.
Lucrarea se aflã la un pol diametral opus cu cea de a doua, în
care tapiseria are forma lacrimii pure, distingându-se prin fineþea
ºi eleganþa þesãturii. Tapiseria modularã a Laurei Dumitrescu,
„Ascensiune”, dezvoltã pe verticalã trunchiul unui arbore, bogat
în ramuri, proiectat pe un fundal de armonii rafinate de roºu, alb,
galben, ocru ºi violet, totul fixat într-un ancadrament care
conferã sobrietate ºi monumentalitate lucrãrii, calitãþi care
caracterizeazã ºi tablourile semnate de Mihaela Lefterache
(„Înapoi acasã printr-o carte”, „Printre file”). Pornind de la fiinþa
sacrã a cãrþii, veche ºi purtând din plin amprentele timpului
devorator, pictoriþa foloseºte culori închise, aproape aspre.
Materia picturalã este consistentã, evocatoare.
Daniela Cristofor (în „Timp” ºi „Lumi paralele”) ºi
Gabriela Moisi Alexandrescu (în „Meandre”) ne propun o
cãlãtorie prin timp ºi spaþiu. Ambele sunt sensibile la culoare,
penduleazã în zona abstractului ºi mânuiesc cu dezinvolturã
roºul, Daniela Cristofor apelând ºi la colaj, aºa cum procedeazã
ºi colega sa Cristina Bujeniþã într-o lucrare ale cãrei elemente
compoziþionale (cartoane cu urme de talpã, sfoarã, papuci de
plajã lipiþi pe pânzã, o hartã stradalã, o siluetã umanã etc.),

dispuse pe trei panouri, alcãtuiesc un ansamblu în care verdele
de diferite nuanþe predominã („On my way”).
Graficianul Tudor ªerban, în tehnicã mixt media,
personificã un cuplu de doi crainici T.V. prin douã personaje de
fabulã: ursul ºi vulpea. În timp ce ei transmit ºtiri, pe trei benzi
din partea de jos a ecranului sunt titrate anunþuri din realitatea
de astãzi a României: „Un nou val de scumpiri”, „Noi tarife la
energie electricã ºi gaze naturale”, „Din nou la vot”, „Ultima zi
de campanie” º.a. Morala „Fabulei” (aºa se intituleazã lucrarea)
poate fi cititã ºi ea în textul scris pe lungimea celor trei module:
„Cutare sau cutare, care se cred în stare/ lumea a guverna, dacã
din întâmplare/ ar face încercare, tot astfel ar urma”. Trist mesaj,
dar adevãrat!
Expoziþia grupului „Athanor” a marcat un început de
drum. Ea nu a fost suficient de cuprinzãtoare pentru a putea
convinge asupra consistenþei muncii tuturor membrilor grupului,
dar se înscrie ca o acþiune interesantã ºi dãtãtoare de speranþe.
Rãmâne ca manifestãrile ulterioare sã demonstreze cã ceea ce
sculptorul Eduard Costandache afirma la vernisaj sã devinã o
realitate ce va aduce desigur sânge proaspãt în miºcare plasticã
de la Dunãrea de Jos. Ceea ce, trebuie sã recunoaºtem, este de
aºteptat.
Corneliu STOICA
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„Aceastã ostenealã mi-am dat mie pe la
anul 1848 de am cules ºi am adunat o mare parte de
cuvinte pe care le-am lãmurit pe cât s-a putut prin
altele cunoscute, precum înºtiinþasem atuncia prin
Foaia de Transilvania. Nendãmânãrile tiparului a
prelungit darea la luminã acestui disþionãraº pânã
acum, când vãzând ºi trebuinþa crescândã din zi în
zi cu îndreptãrile ºi adãugirile putincioase s-a tipãrit
precum se vede”. Aºa vestea Teodor Stamati în
Precuvântare apariþia în anul 1851 la Tipografia
Buciumului Român din Iaºi a Disionãraºului
Românesc de cuvinte tehnice ºi altele greu de
înþeles.
Dicþionarul este de format mic „de
buzunar” 13x8 (în 18) la care s-a utilizat hîrtie groasã
rezistentã îngãlbenitã cred în timp, legatã în carton
ºi acoperitã cu piele frumos ornamentatã în carouri
haºurate prin presare. Sunt urme de vopsea roºie cu
care au fost vopsite paginile pe cant în exterior. Pe
lângã foaia de titlu, dicþionarul conþine
Precuvântarea de nouã pagini numerotate cu cifre
romane ºi datatã de autor: Iaºi 30 Noiembrie 1851.
Pagina a noua conþine Lãmurirea prescurtãrilor. Aceste prescurtãri se
referã la originea cuvântului. Autorul precizeazã ºi faptul cã a utilizat
între paranteze explicaþii referitoare la „cuvinte cu care este legat ori
întrebuinþat termenul descris, ori cuvinte neînþelese cum se cade”.
Dicþionarul propriuzis conþine 306 pagini frumos tipografiate cu litere
chirilice amestecate cu cele latine aºa cum se practica în acea perioadã
de tranziþie. Ultimele patru pagini prezintã „ Numele D-lor prenumeraþi
la Disionãraºul Românesc, dupã ºirul alfabetului”. Numãrul celor
care intenþionau sã cumpere acest dicþionar achitând în avans, este de
71 persoane. Printre aceºtia, cap de listã îl gãsim pe Vasile Alecsandri,
urmat de vornici, spãtari, medelniceri, egumeni, cãpitani, profesori
etc. Nume sonore precum familiile Carp, Hurmuzachi, Filaret Scriban
– rectorul Seminarului de la Socola.
Teodor Stamati se recomandã în prima filã cu titlul de „Doctor
de filozofie, ºi de frumoasele arte, profesor public de fizicã ºi de
istoria naturii, mãdulariu efectiv al societãþei de medici ºi naturiºti din
Principatul Moldovei”. Teodor Stamati (1812-1852) este prezentat în
Mica Enciclopedie asfel: fizician ºi naturalist român. Profesor de
fizicã ºi istorie naturalã la Academia Mihãileanã. Lucrãri ºi
manuale de fizicã, mineralogie, botanicã ºi de popularizare a
ºtiinþei; a pus bazele fizicii elementare ºi a înfiinþat primul
laborator de fizicã experimentalã (1840). Lucrãri lexico-grafice
(„Disionãraº de cuvinte tehnice”).
Gheorghe Asachi alãturi de epitropii Veniamin Costache,
Mihai Sturza ºi Costache Mavrocordat pregãtesc reorganizarea
învãþãmântului românesc din Moldova, distrus de tulburãrile din 1821.
În data de 28 martie 1828, domnitorul Ioan Sandu Sturza semneazã
anafora pentru deschiderea ºcolii domneºti de la Trei Erarhi. Adresa
domneascã cãtre epitropie din 4 aprilie 1828 vorbeºte de „ câteva sute
de ºcolari”, dar bursieri nu erau decât 12 printre care îl gãsim ºi pe
Teodor Stamati, în vârstã de 15 ani, fiu de preot. La 15 ianuarie 1832,
în urma propunerii lui Gh. Asachi, Epitropia anunþã crearea unui curs
de trei luni „ pentru pregãtirea candidaþilor la profesoratul ºcoalelor
începãtoare de pe la þinuturi”, în care sã urmeze cursurile predate de
profesorii gimnaziului vasilian. Aceste cursuri intense au funcþionat în
perioada 15 februarie pânã la 15 mai, iar printre elevi îl gãsim ºi pe
Teodor Stamati. Urmeazã o practicã la gimnaziu , dupã care pe data de
16 iulie 1832 are loc examenul unde toþi candidaþii, ºapte la numãr
reuºesc. Teodor Stamati este numit învãþãtor la ºcoala elementarã
din Iaºi.
Gheorghe Asachi propune în august 1833 sã se trimitã tineri
la universitãþile din stãinãtate pentru perfecþionare, pentru a deveni
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buni profesori în viitorul apropiat. Din aceastã grupã de ºase tineri
face parte ºi Teodor Stamati. Epitropia hotãrãºte trimiterea la Viena a
celor ºase tineri în scopul mãrturisit de „... a da numiþilor mijloace ca
înzestrându-se cu noi folositoare ºtiinþe, sã fie în stare de a face patriei
slujbe pentru creºterea ºi luminarea ce au primit.”
Astfel Teodor Stamati urmeazã cursurile la Viena de
filozofie ºi în special matematicã, fizicã ºi istoria
naturalã timp de patru ani. Doctorul A.C.Popp din
Viena este însãrcinat de epitropie sã supravegheze
pe bursieri ºi sã expedieze rapoarte trimestriale
asupra activitãþii lor. Astfel se pregãteau profesorii
pentru viitoarea Academie Mihãileanã. Paralel se
înfiinþeazã la 1 martie 1828 institutul profesorului
francez Victor Cunin, unde studiazã A.I.Cuza,
V.Alecsandri, Matei Milo, Alex. Mavrocordat ºi
M. Kogãlniceanu.
Din raportul întocmit de dr. Popp reiese
cã Teodor Stamati urmeazã ºi cursurile universitare
de la Heidelberg pentru a obþine titlul de doctor.
Reîntors în þarã, în toamna anului 1838, îl gãsim pe
Teodor Stamati printre membrii comitetului academic
cu titlul de „profesor de fizicã ºi înaltã matematicã”,
iar la 17 septembrie 1838, domnitorul îi aprobã
numirea definitivã ca profesor. Epitropia obligã
tinerii profesori sã asiste la cursurile lui Teodor
Stamati pentru a cãpãta noi cunoºtiinþe. Leafa
profesorului creºte de la 1800 lei în 1838, la 6000 lei
în 1839 ºi 8000 lei în 1842.
Pe Teodor Stamati îl gãsim în comitetul academic pentru
„a cerceta situaþia ºcolarã a candidaþilor la internat” conform legii din
1839. Reforma învãþãmântului sub presiunea curentului rusofil
provoacã mari nemulþumiri în cadrul corpului didactic. Comitetul
academic în frunte cu Ioan Ghica, în care îl gãsim ºi pe T. Stamati,
hãtãrãºte „predarea obligatorie a limbei elene ºi latine, iar pentru
învãþãturi înalte este obligatoriu limba francezã ºi germanã, iar limba
rusã rãmâne facultativã”. Acest lucru dovedeºte curajul profesorilor
de a-ºi impune voinþa contra influenþei supãrãtoare a consulului rus. În
anul ºcolar 1845-1846 la colegiu, T. Stamati predã fizica ºi mineralogia,
iar în anul ºcolar 1846-1847 predã fizica ºi chimia la Institutul Francez
condus de A. Malgouverne. În aceastã perioadã dificilã pentru
Moldova, paharnicul T. Stamati solicitã domnitorului gratuitate pentru
copii care urmeazã institutul vasilian, lucru pe care domnitorul îl aprobã.
Este numit director al ºcolii de fete dar nu funcþioneazã în aceastã
calitate decât pînã la data de 17 decembrie 1850 când îºi dã demisia.
Publicã în Albina româneascã, între anii 1839 ºi 1847, o serie de
observaþii meteorologice, iar pasiunea lui pentru construirea unor
orologii solare era bine cunoscutã începând cu anul 1843. Înteresul
pentru acest domeniu este legat ºi de observaþiile sale asupra eclipselor
de soare, cum sunt cele din anii 1847 ºi 1851.
Conºtient de lipsa manualelor în limba românã, publicã
principala sa lucrare Fizica elementarã (1849) care constituie primul
manual de fizicã tipãrit în româneºte ºi care a contribuit la formarea
unei terminologii româneºti de fizicã. Alte lucrãri, precum Manualul
de istorie naturalã (1848); Disionãraºul românesc de cuvinte tehnice
(1851) ºi Vocabulariu de limba germanã ºi românã (1852), au
contribuit cu siguranþã la formarea noilor intelectuali moldoveni. Pentru
meritele sale didactice, în 1848 este ridicat la rangul de paharnic, care
era al 8-lea rang boieresc din Moldova.
Credem cã venirea ardelenilor în posturi importante la
conducerea învãþãmântului din Moldova din acea perioadã, cum ar fi
August Treboniu Laurean ºi Simion Bãrnuþiu, a creat condiþiile
favorabile pentru ca T. Stamati sã înceapã publicarea manualelor ºi a
dicþionarelor, atât de necesare unui început de drum românesc în
educarea tinerilor.
Decesul surprinde pe Teodor Stamati în plinã activitate
creatoare în data de 13 decembrie 1852.
În Precuvântare, Teodor Stamati motiveazã foarte plastic
necesitatea acestui dicþionar referindu-se la limba românã degradatã de
incluziunile greceºti ºi ruseºti în special „Ce aþi zice dacã vi s-ar înfãþoºa

acum într-o societate o persoanã îmbrãcatã cu niºte veºminte din mai
multe bucãþi de straie din deosebite epoci ºi þãri? Aºa de exemplu
straiele: o mânecã de caþaveicã, alta de surtuc, gulerul din mundir.
Pantalonii: un crac de ºalvari ºi altul de iþari....Desigur cã nu v-aþi pute
þine râsul privind o aºa pestriþiturã”.
Dacã analizãm dicþionarul putem constata foarte multe lucruri
interesante. Dar înainte de a trece la aceastã analizã, trebuie sã spunem
cã acest Disionãraº a constituit subiectul unei cercetãri foarte
aprofundate a doamnei Estelle Variot care prin lucrarea „ Un moment
significatif de l’influence francaise sur la langue roumaine: Le dictionaire
de Teodor Stamati, Iassy, 1851” a obþinut titlul de doctor. Teza a fost
susþinutã în 1996: membrii juriului: Valeriu Rusu-director de cercetãri;
G.Taverdet; J. C. Bouvier. „Obiectivul tezei a fost sã demonstreze
imensa bogãþie a acestei opere lexicologice care este atît un revelator
cât ºi o oglindã a societãþii române a epocii respective”, mãrturiseºte
autoarea tezei de doctorat.
Enciclopedia utilizatã de T. Stamati se pare cã a fost cea
redactatã de Diderot ºi d’Alembert dat fiind definiþiile cuvintelor
Enciclopedie ºi Enciclopedic (pag. 87) ºi prezenþa altor cuvinte în
dicþionar *, de unde Stamati a selectat acele cuvinte tehnice pe care
le-a considerat utile pentru împrospãtarea limbii române.
- Numãrul de cuvinte introduse de Stamati în Disionãraº sunt
de 4290 de cuvinte.* Fiecare cuvânt care îºi schimbã a doua literã este
evidenþiat tipografic prin caractere accentuate, asta pentru a facilita
depistatea mai rapidã a cuvintelor, obicei abandonat dar înlocuit în
dicþionarele moderne cu indicarea unui grup de trei litere la partea
superioarã a filei.
- Domeniile abordate pentru care Stamati a fãcut selecþia
cuvintelor este destul de cuprinzãtoare: gramaticã, drept, medicinã,
matematicã, astronomie, agriculturã, fizica ºi chimia, diplomaþie,
armatã, jocul de cãrþi, îmbrãcãminte, filozofie, religie, comerþ ºi finanþe,
transport etc.
- Se poate constata o abordare diferitã a explicaþiilor
corespunzãtoare cuvintelor din drept, medicinã, comerþ ºi finanþe unde
explicaþiile sunt de o acurateþe demnã de toatã lauda, în comparaþie cu
explicaþiile date pentru cuvintele din domenii precum: îmbrãcãmite,
mobilier, transport etc. Se pune întrebarea fireascã dacã Stamati a fost
ajutat de specialiºti din aceste domenii pentru a da cele mai nimerite
explicaþii cuvintelor din domeniul fiecãruia?
- Este firesc sã gãsim la explicarea cuvintelor termeni învechiþi,
dintre care unii din ei sunt încã specificaþi în Dex, printre care amintim:
angarale, daravele, duducã, misie, culpaº, scarp, hiritisi, firitisi, sibarit,
meremetisire, parmaclacuri, diatã, besactea, tulpan, panegiric, orcan,
promitisit, bagdadie,etc.
- Cuvintele franþuzeºti din enciclopedia mai sus amintitã, în
speranþa lui Stamati cã vor fi folosite ºi ulterior asimilate, s-a dovedit
în general bine alese. Dar au fost o serie de cuvinte franþuzeºti care nu
au fost asimilate cum ar fi: adieu, impromptiu, mur, anuance, olive,
pacfond, paraplui, parasol, paratoner, parnas, seanse, suicid, facton,
supea, felonie, ºemizetã, etc.**
- Cu toate cã scopul acestui dicþionar mãrturisit de Stamati a
fost acela de a elimina grecismele ºi rusismele cât ºi combinaþia dintre
acestea, totuºi a strecurat cuvinte din aceastã categorie pentru a explica
cât mai clar la acea vreme cuvintele selectate in dicþionar. De exemplu:
doclad, dopros, brudicã, delã, privaz, cacerdicesc, cvartal, paradoseºti,
docladaricesc,etc.
- Constatãm introducerea în dicþionar a unor cuvinte italiene
contemporane cu autorul, cum ar fi: parmezan, rizico, basta,
dacapo,etc., mult prea puþine pentru a crede cã Stamati ar fi consultat
ºi un dicþionar italian.
- Dar Teodor Stamati a introdus ºi cuvinte care cu siguranþã
nu provin din dicþionarul lui Diderot cum ar fi: promitisit, paradoseºti,
scarp, rãpºtitor, firitisi, besactea, cea ce denotã fie o contribuþie
personalã pentru a explica mai precis unele cuvinte utilizate la acea
datã, fie o altã sursã de inspiraþie.
- Dictionarul ne oferã ºi surpriza unui curs valutar cum ar fi
pentru: dolar = 16 lei, 109 lei = 3 galbeni, sterlinga = doi galbeni, franc
= trei lei dar ºi a unei unitãþi de mãsutã pentru greutate; litrã = mãsurã
franþuzeascã care cuprinde trei litri de a noastre.**
- Teodor Stamati nu a ezitat sã introducã în dicþionar explicaþiile
necesare pentru unele jocuri de cãrþi cum ar fi: boston, vist (viitorul

bridge), pasienþã, taroc, faraon, dar ºi unele expresii utilizate în special
la bridge: ºlem, licitaþie, rober, singlinton, treflã, picã.
- Dar una din cele mai interesante observaþii o constituie
utilizarea cuvintelor populare în acea perioadã, la explicaþia unor cuvinte:
balcon- cerdac
balon, glob- boambã mare
balustradã- parmaclâc
bancã- laiþã
beretã – cãciulã mare
piºcot – posmag
botine – ciuboþele
galerie – cerdac lung
deplorabil – vrednic de plâns defect – meteahnã
doleanþã – jãlanie
convexitate – bulbucãºie
epigramã – derâdere piºcãtoare idiot – þãran verde necioplit
injurat – ocãrît, suduit
pori – bortiþe în piele
frizer – încreþitorie de pãr
redingotã – surtuc
reflectez – cuþitare adâncã
succes – ispravã fericitã
superficial – pospãit
surprizã – gãbuire fãrã de veste
þigarã – sulurele de tiutiun
circumspect – luãtorie aminte
Ce este interesant este ºi faptul cã în piaþa de zarzavaturi din
Roman încã se utilizeazã cuvântul boambã pentru fasolea rotundã
ºi mare.
- O caracteristicã a limbi române utilizatã în Moldova o
constituie diminutivele care din fericire ºi-au pãstrat autenticitatea
ºi acum în Basarabia. Gingãºia acestor diminutive scoate în evidenþã
bunãtatea tradiþionalã ºi delicateþea basarabenilor care utilizeazã în
continuare diminutivele, chiar ºi la denumirea unor magazine.
În dicþionarul lui Teodor Stamati am gãsit nenumãrate asemenea exemple
de diminutive precum: stâlpuºori, ciboþele, uºiþã, odãiþã, cãrticicã,
chiliuþã, cãsuþã, mãntãluþã, scânduricã, gãinuºã, frunþiºoarã,
þãrmuraº etc.
- Inevitabil pentru o asemenea lucrare de început am gãsit ºi
multe greºeli de tipografie pe care din diferite motive Teodor Stamati
nu a reuºit sã le evite. Sunt greºeli provocate de neînþelegerea de cãtre
tipograf a literelor sau confundarea lor din manuscrisul autorului.
- Un lucru greu de explicat îl constituie nenumãratele cuvinte
rãmase neexplicate ºi grupate cîte 8 pânã la 60 de cuvinte, cum sunt
cele de la paginile 81 ºi 231. Este inutil sã facem presupuneri pentru a
înþelege aceste lipsuri care evident au fost introduse pentru a fi explicate
ºi nu lãsate cu aceiaºi denumire . Ce le caracterizeazã este faptul cã
toate au indicate litera v care nu apare în lista de explicaþii a abreviarelor
utilizate.
- Pentru primul dicþionar tehnic românesc este normal sã gãsim
ºi explicaþii neconforme cu realitatea, dar aceste confuzii sunt
foarte puþine.
Dar aºa cum spunea însuºi autorul conºtient de neajunsurile
întâmpinate la redactarea disionãraºului- „ Primiþi-l cu îngãduinþã
ºi îndepliniþi cu blândeþe neajunsurile lui” - sã recunoaºtem
efortul întreprins de Teodor Stamati ºi mai ales faptul cã a utilizat cel
mai bun model de a explica termenii atît de utili societãþii moldoveneºti
care se afla în pragul înfiinþãrii Universitãþii de la Iaºi. Apariþia acestui
dicþionar românesc tehnic a fost un eveniment important pe care noi îl
aniversãm acum la 155 de ani de la apariþie.
* Informaþia este oferitã de doamna Estelle Variot
** Scrierea cuvintelor este identicã cu a dicþionarului
Notã:
- Teodor Stamati, „Disionãraºu românesc de cuvinte tehnice ºi altele
greu de înþeles” 1851, Tipografia Buciumului Român.
- Gheorghe Manoliu „De la Academia Mihãileanã la Liceul Naþional”,
1936.
- Ionel Maftei, Personalitãþi ieºene, Chiºinãu, Ed. Universitas, 1993
- Dicþionar enciclopedic, 1993, Ed. Enciclopedicã
- Mic dicþionar enciclopedic, 1978, Ed. ªtiinþificã si Enciclopedicã.
- Petit Larousse, 1928, Paris.
- Dicþionarul explicativ al limbii române, 1984.
- Dicþionarul limbii române, Tomul I partea I-a(1913) ºi a II-a, (1940)
Bucureºti.
- Nouveau Dictionnaire Encyclopedique, Paris, 1886-1891.
- Estelle Variot,”Un moment significatif de l’influence francaise sur la
longue roumaine: Le dictionnaire de Teodor Stamati, Iassy, 1851”,
Presses Universitaires de Septentrion, 3 tomes, Villeneuve d’Ascq,
1997, 1494 p.
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Spiritul inchiziþiei secolului XXI ºopteºte... o
destãinuire. Ce ar putea sã ofere nou?! Nimic, dacã nu vedeþi!
Nimic, dacã nu auziþi!
Propun un jurnal intim. Nu e vorba de niºte note
intime personale. Azi la 21 martie 2009, ziua internaþionalã a
poeziei mi-am lãsat lenevia la o parte, ºi hotãrând sã mã înving
pe mine însãmi, sper sã realizez ceea ce mi-am propus ieri.
Dar ce înseamnã un ieri? ªi ce mai este un mâine –
cuvinte abstracte. Sunt triburi care nu concep noþiunea de a
întârzia. Aºadar þinând cont de conceptul celor mai aproape de
spiritul naturii sã considerãm cã în sfârºit a venit clipa scrierii,
iar pentru dvs. timpul lecturii a unui jurnal intim. Vã place tot ce
þine de intimitate? Câte nu s-au inventat pentru ca intimitatea
sã devinã artã!
ªi pentru a fi corecþi primiþi invitaþia unui jurnal intim
al apariþiei unei poezii. Un jurnal inversat. Sunt în postura de
interpret ce prezint poezia cu biografia...
20 martie 2009 gândul e prea insistent pentru a-þi da
pace. O poezie ca toate poeziile, ceva mai perseverentã în minte,
dar ce sã-i faci? (Imediat mã corectez – de spirit). De fapt ea,
spre deosebire de altele, þine mai mult de memoria creaþiei. Sau
mai precis: o memorie a procesului de creaþie. Aºadar mi-ar fi
curios ºi mie dacã încercarea de a scrie jurnalul intim despre
apariþia unei poezii poate fi dus la bun sfârºit?! Nu ºtiu. Dar mã
intrigã.
Podul, ºoarecele ºi îngerii – iatã eroii acestei poezii.
Prea mulþi nu-i aºa? Sunt de acord. ªi încã dacã sã mai numãrãm
ºi eul liric – e o întreagã povestire? sau piesã? Cine ºtie. De
fapt mai erau ºi alte elemente care liber ar putea fi încadrate în
curentul romantismului. Prea multã teorie. E un jurnal cam
deocheat, biata poezie câte raþionamente trebuie sã suporte la
precizarea jurnalului intim. Noroc cã nu i se face un dialog
psihanalitic, cã de altfel la sigur cã ar ieºi de pe fix. Dar ce e
fixul? Într-o poezie! Probabil cã axa depinde de orbita în care se
învârt ideile. Orbita este capul propriu-zis a lectorului care
trebuie sã reziste la lecturarea ideilor care probabil a vãzut
ºoareci..., poduri... ºi... îngeri... dacã ultimii sunt mai rar întâlniþi
în lumea noastrã nu e din cauza neprezenþei lor, dar din cauza
lipsei atente a privirii noastre.
De fapt îngeri nu am avut ocazia ºi eu sã vãd de ceva
vreme. Vorbind mai concret mi s-au arãtat... în ceaþã, dar acestea
se vor sesiza mai târziu.
16 martie 2009 foaia albã cu ceva mâzgãlituri pe ea.
Parcã fãceam economie. Urmele pixului figureazã doar pentru
scrierea unei scheme dintr-o lecþie ce urma sã o susþin. Dar în
rest e numai creion. Acest gri pe fundal alb îi oferã o monotonie,
o monocromaticã, ºi totuºi apãrea solemn. Aºadar ºoarecele...
noaptea... ºi ce fãcea un ºoarece noaptea? ªi cum de se mai
lãsase vãzut? Acest ºoarece trebuie sã arate exact ca ºi conturul
creionului simplu pe foaia albã: noaptea întunecatã ºi un ºoarece
sur. Mai degrabã e o camuflare decât o arãtare.
5 martie 2009 ce legãturã ar fi dintre ºoarece ºi îngeri?
Animalul transmiþãtor de murdãrie ºi paraziþi are dreptul sã se
plimbe... chiar ºi pe sub picioarele îngerilor. El poate chiar sã le
sãrute... o consecinþã a acestei pocãinþe ar putea fi rãsplãtitã
urmaºilor lui fãrã nici o evoluþie biologicã creºterea aripilor.
Toþi vor fi lilieci. Lilieci albi.
În noapte liliecii albi vor îmblânzi întunericul asemeni
zãpezii în iarnã. Dar aceasta e o probabilitate evolutivã ce se va
rãsfrânge asupra câtorva urmaºi, dar pânã atunci sã vedem
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totuºi zilnicul bietei poezii ºtrengulate de sforile veridicei istorii
de scriere a poeziei.
Ceva umed. Poate e frigul de afarã. Poate lacrimile
poeziei. Nu ai de ce plânge. Te-am consola, dar poþi sã plângi ºi
mai tare ºi atunci experienþa de a încercã sã depistãm legãtura
dintre poezie ºi realitate ar putea dispãrea. Oricum te simt tristã.
Pentru a-þi crea o dispoziþie voi remarca cã ai de fapt 3 variante.
Eºti prea lacrimogenã. Sã ºtii nu e exclus sã fii pedepsitã ca
acelaºi ºoarece sã te roadã pânã la urmã. Dar pânã atunci va fi
suficient sã serveºti drept hranã sã te roadã lectorul în loc de o
gumã de mestecat.
1 martie 2009 azi a trecut un ºoarece de la vecini
transmiþându-mi complimente de la ºoarecele din poezie. Apoi,
în speranþa, de a uita m-am bucurat de mãrþiºori. Erau puºi la
pieptul unui ºoricel de jucãrie care de fapt a ºi ros o parte din
aceºtia ºi pentru a reduce textul a ros ºi o parte din jurnal
„jurnal ros” „jurnal ros” „ros de mine, ºoricelul de jucãrie, din
porunca ºoricelului care a ros poate chiar ºi din sufletele voastre
un pic” „ros intenþionat pentru a vã ascunde îngerii privirii
sufletului vostru” „ros”
20 februarie 2009
„– Ajunge sã rozi atâta!”
– De ce?
– Eºti un consumator de curiozitãþi pe care nu doreºti sã le ºtie
nimeni.
– Probabil! Dar spune mulþumesc cã nu am ajuns încã la tine,
paginã afurisitã ce mã face sã vorbesc cu un necunoscut.
– Eºti pe lângã toate ºi un incorect.
– Eu, incorect? Cel mai corect ºoarece din lume! Nu gust decât
jurnale intime. Intimitatea. Frumos sunã. De ce ar trebui sã mai
aparþinã ºi altora. Oare nu e subînþeles deja cã dacã e cunoscutã
de mai mulþi aceasta dispare. Iar eu sunt fidel intimitãþii mele ºi
vreau sã o rod.
25 ianuarie 2009 ...
3 ianuarie 2009 în frigul iernii îmi aduc aminte de o
ceaþã în primãvarã prea necoaptã, prea crudã de recele de afarã
care mai degrabã anunþa iarna decât sosirea primãverii.
20 decembrie 2008 oare ce fãceau în seara aceea
îngerii pe pod? Era cam rece. Iar ei sau ele (lãsãm aceasta pe
seama specialiºtilor – îngerii) stãteau neclintiþi pe acel pod.
Iniþial nici nu-i observasem. Erau prea mulþi pentru o privire...
prea mulþi. ªi la ce s-au adunat tocmai atâþia? Sau poate cum de
ne-am întâmplat noi tocmai acolo. De fapt frigul probabil e
caracteristic sã fie simþit doar pentru noi oamenii, iar îngerii
poate nici nu-l simt. ªi ne priveau cam straniu. Poate eram
întrebaþi: cine sunteþi voi? Acest noi cine e? De fapt o pereche
ce cam întârziaserã pe strãzile încã nu pustii de iarnã într-o
noapte cam nenoapte dacã ne vom referi la ziua de varã. Oricum
ceva întârziaþi în pustiurile timpului
28 decembrie 2006 stând acum într-o zi de februarie
acea noapte de primãvarã pare ieºitã din sferele anotimpurilor,
crudã, necoaptã. Frig anunþa mai mult iarna unui început stelar
decât primãvara. ªi apoi ceaþa. Ce are ceaþa cu primãvara? Dar
ea era.
Victoria FONARI
Universitatea de Stat din Moldova

Poetul, criticul ºi istoricul literar ºi editorul ideal al Operei
eminesciene îºi leagã oarecum destinul de Brãila, oraºul în care s-a
nãscut, a copilãrit, ºi-a petrecut adolescenþa ºi în care a revenit ulterior
în scurte intervale temporale, câtã vreme i-au trãit pãrinþii. Tot
într-o revistã brãileanã (Flori de câmp) debuteazã la 20 de ani cu
schiþa Omida. Din lumea celor care se târãsc. Din 1915 îºi va
adãuga la numele real (Dumitru Panaitescu) pseudonimul Perpessicius
(„cel tãbãcit de suferinþã”, „cel copleºit de durere”)
Istoria noastrã literarã a avut excepþionala ºansã de a gãsi în
Perpessicius pe editorul ideal al monumentalei ediþii a Operei lui
Eminescu. În persoana lui Perpessicius,
Divinitatea a întrupat o fericitã îmbinare de
însuºiri, aceea a eruditului literar, cu aceea a
criticului ºi poetului ce-a vibrat alãturi de toate
ipostazele izvoditoare ale creaþiei
eminesciene. Cele mai multe studii din
volumul Eminescianã se desfãºoarã într-o
suitã de cronici dedicate biografiei poetului
cât ºi a creaþiei acestuia, fãrã însã sã treacã cu
vederea ºi rãspunderea contemporanilor în
ce priveºte valorificarea moºtenirii sale
literare. Cã alãturi de Eminescu, îl interesa ºi
soarta editãrii celorlalþi scriitori clasici, este
lucru cert, când ne gândim la comentariul tipãririi poemului eroiccomic Trei viteji al lui Ion Budai Deleanu atingând cu seriozitate ºi
problema versurilor Þiganiadei, din dorinþa de a stabili textul valoric
superior. Cu aceeaºi dorinþã, urmãrea colecþia „Biblioteca clasicilor
români”, preconizând ediþii critice ºtiinþific alcãtuite, fiind un mare
admirator al lui Dem. Russo, teoreticianul textologiei critice. În
calitatea sa de cronicar la cUniversul literar” cât ºi la „Cuvântul”,
examina cu rigurozitate ºtiinþificã toate ediþiile scriitorilor apãrute la
vremea aceea. Nu încape îndoiala cã Perpessicius în dorinþa lui intimã
de a realiza o ediþie a operei lui Eminescu, îºi exersase spiritul de
observaþie, comentând pertinent ediþiile Cantemir, Iordache Golescu,
Anton Pann, Gr. Alexandrescu, Kogãlniceanu, Haºdeu, Alecsandri,
Miron Costin, Nicoale Costin, Caragiale, Macedonski s.a., întreþesând
impresii ºi aprecieri de valoare într-un stil protocolar, diplomatic, de
multe ori însã disimulând ironia ºi maliþia la adresa editorilor. Astfel,
se apropia tot mai mult de ispititoarele manuscrise eminesciene.
Filolog prin pregãtire, erudit prin anii petrecuþi în bibliotecã,
descifrator al manuscriselor eminesciene ºi mai înainte al manuscriselor
slavone, sau al celor româneºti scrise în chirilicã, încã de pe când
lucra la Biblioteca Academiei, Perpessicius, descins din speþa istoricilor
literari obiºnuiþi cu rãsuceala arhaicã a frazei, a durat o ediþie a Operei
lui Eminescu utilã ºi specialiºtilor, dar ºi iubitorilor de rând ai
lui Eminescu.
Spirit fin ºi cultivat, dl. Perpessicius ne înfãþiºeazã, în
mijlocul contorsiunilor moderniste, un suflet întristat, dar zâmbitor,
ascuns sub metafora elegantã ºi simplã a unui clasicism congenital.
Întâia culegere de versuri a lui Perpessicius, Scut ºi targã, conþinea
însemnãri pe raniþã, cu emoþie profundã dositã sub un aer de falsã
superficialitate. În fond atmosfera era înruditã cu aceea din poezia lui
Rimbaud, specializat în poezia haiducilor nostalgici, setoºi de
vagabondaj, de intelectualitate ºi de mirosul crud al ierburilor, iar
executaþii în ºanþ dintr-o poezie erau rude cu soldatul în putrefacþie
din „Le dormeur du val”. Brãilean, deci apropiat de Bãrãgan, poetul
are, împreunã cu toþi muntenii, simþul eternitãþii viguroase a câmpurilor,
indiferente la gunoiul uman. Apoi din ce în ce Perpessicius se
precizeazã ca un intimist, scriind direct, cum simte, ºi luându-ºi ca
patron pe Alain Chartier („En moi, n’est entendement ne sens, /
D’escrire, fors ainsi comme je sens”). Nu compune, ci-ºi alege temele
din imediata experienþã, iar limba din conversaþie sau din cãrþi, cum
se-ntâmplã, improvizând „cãrþi poºtale”, însemnãri pe albumuri.
Aºezarea la o masã cu cantalupi, prune, nuci e prilej de poezie. De
asemeni instalarea într-o casã, reocuparea locului obiºnuit la bibliotecã.
Premiul de stat acordat lui Perpessicius pentru marea lui
lucrare: ediþia criticã a Operelor lui M. Eminescu, consacra nu numai
zeul unui neobosit cercetãtor, dar vine sã dea o satisfacþie tuturor
acelora care, urmãrindu-i activitatea de mulþi ani de zile, au recunoscut
în el una din figurile cele mai pure ale generaþiei de scriitori dezvoltaþi
în epoca dintre cele douã rãzboaie.

Volumul Scut ºi targã, apãrut în 1926, dezvoltã teme
inspirate de experienþa rãzboiului ºi de amãrãciunile care au urmat
pentru luptãtorii lui în vremea dezmãþului politicianist, a arivismului,
a averilor agonisite într-o sãptãmânã. A urmat colecþia Itinerar
sentimental. Aceste volume au rãmas multã vreme pe masa cititorilor
de poezie, care le deschideau mereu pentru a afla una din inspiraþiile
cele mai delicate ºi mai spirituale ale epocii.
Gândirea criticã, la Perpessicius, era inseparabilã de gândirea
literarã, chiar de gândirea poeticã, pe care autorul Itinerarului
sentimental ºi-a exprimat-o în versuri care, în poezia româneascã a
secolului nostru, se disting printr-un ton de
intelectualitate ºi duioºie, de uºor autopersiflaj
al sentimentalului întotdeauna sincer ºi adânc,
o poezie fãrã emfaza liricã, de-o simplitate
rafinatã fãrã artificialitate, în care, nu rareori,
amintiri de lecturã ºi senzaþii de artã se
împletesc cu impresii de viaþa cotidianã.
Drama secretã a lui Perpessicius care
dezvãluie pentru prima datã un chip cu totul
necunoscut al eruditului: cãsãtorit la 23 de ani
cu Alice Paleologu, se îndrãgosteºte pe la 34
de Yvoria (Viorica Secoºanu), pe care o
cunoaºte la Biblioteca Academiei. Când fata,
sensibilã, nevroticã (fotografia aratã un chip frumos, cu o privire
nespus de tristã) aflã cã bãrbatul e cãsãtorit ºi cã are un copil de 10
ani, se sinucide: îºi dã foc noaptea într-un cavou din cimitirul Bellu.
Singura posibilã punte peste aceastã prãpastie de necunoaºtere
întreþinutã de ambele pãrþi (de o parte nepãsare, de cealaltã discreþie,
durere, teamã) este scrisul. Perpessicius a plãnuit un roman despre
Yvoria, Amor academic, dar nu ºi-a dus la capãt proiectul. Ce viitor îi
va fi rezervat în minte Perpessicius acestei iubiri e greu de ºtiut, dar
cu siguranþã s-a lãsat sã pluteascã pe apele iubirii. Cu toate acestea,
în dedicaþia pe un al doilea exemplar din Scut ºi targã, oferit Vioricãi
Secoºanu, lasã a se înþelege deopotrivã îngrijorarea ºi mersul orb spre
împlinirea simþãmintelor lui: ,,...tot þie, Yvoria, pentru frumuseþea ta,
pentru himera iubirii noastre, pentru misterul viitorului ei (s.n.),
omagiu incomplet, Perpessicius, 19 mai 1926.” În criticã, Perpessicius
nu a fost partizanul unei singure ºcoli literare.
A îmbrãþisat cu cãldurã toate direcþiile ºi toate formulele
artistice, din convingerea ca un critic literar nu trebuie sa aibã
prejudecaþi sau preferinþe. Criticul manifesta, în consecinþã, o egalã
curiozitate faþã de o opera naturalistã sau faþã de alta simbolistã,
primeºte cu o emoþie totdeauna de sãrbãtoare lucrarea unui scriitor
cunoscut ºi scrierea unui debutant. Le analizeazã cu minuþie, le
introduce într-un cadru larg de referinþe literare, le apropie de opere
ilustre, studiazã atent etiologia îndepãrtatã a motivului artistic, fãcând
adesea lungi ºi voluptoase incursiuni în literatura universalã. Mai
mult decât orice, Perpessicius ilustreazã ideea cã un critic nu este
judecãtorul scriitorului, ci comentatorul lui generos, decis sã
descopere, chiar dacã operaþia i-ar cere multã energie ºi elasticitate a
criteriilor, boabele de mãrgãritar ale talentului ascuns în zonele lutoase
ale literaturii. O „bunãvoinþã aproape universala”, decidea, în privinþa
lui Perpessicius, Lovinescu. O coardã liricã a vibrat în sufletul
lucidului, severului, tãiosului ziarist, o coardã liricã tãinuitã ºi care nu
a rãsunat decât arareori în scrisul sãu: „Dacã nu m-aº teme sã jignesc
unele susceptibilitãþi, poate chiar îndreptãþite, aº spune cã
Perpessicius este cel mai cult dintre liricii noºtri actuali. Nu în sensul
unei culturi de sinteze ºi de idei generale; ci în acela al unei erudiþii
mãrunte ºi aproape penibile, pe care, eu, cel puþin m-am obicinuit
s-o aºez la baza adevãratei valorificãri spirituale a vieþii. Perpessicius
este filolog, istoric literar, bibliograf ºi eminent latinizant în acelaºi
timp”, ca sã încheie: „Perpessicius este un scriitor dintre cei mai
cunoscuþi. Scut ºi targã este totuºi primul sãu volum; care nu face
decât sã accentueze profilul delicat, subtil, preþios ºi precis pânã la
acuitate, pe care izbutisem sã ni-l schiþãm din activitatea disparatã de
pânã acum; cu impresia fundamentalã cã înainte de orice Perpessicius
e poet”.
Dând curs unei vocaþii puternice, Perpessicius, mare
muncitor ºi spirit fin, e de mult timp un maestru, ale cãrui lecþii
stau ca exemplu generaþiilor noi. Lecþii de erudiþie, de gust si
umanism delicat.

Gabriela IAURUM
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LACRIMILE MITROPOLIEI BASARABIEI
- strigãt de ajutor pentru salvarea valorilor româneºti -

PICTORUL SI POETUL

Unirea teritorialã din 1918 a Basarabiei cu România a însemnat implicit
ºi o “unire” bisericeascã, hotãrâtã solemn de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române la 30 decembrie 1919. Aºa încât, la 15 noiembrie 1923, luând act de
dorinþa Congresului eparhial din Basarabia, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
a hotãrât înfiinþarea Mitropoliei Basarabiei prin ridicarea Arhiepiscopiei
Chiºinãului la rangul de Mitropolie ºi întronizarea ca mitropolit al Basarabiei a
arhiepiscopului de Chiºinãu, Gurie Grosu, prin Hotãrârea Sfântului Sinod ºi
Înaltul Decret Regal din 21 aprilie 1928, sub jurisdicþia Mitropoliei Basarabiei
intrau: Arhiepiscopia Chiºinãului, Episcopia Hotinului ºi Bãlþilor ºi Episcopia
Cetãþii Albe-Ismail.
În urma Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939), ocupaþia
militarã sovieticã a teritoriului Basarabiei a generat implicit ºi o „ocupaþie” din
partea Bisericii Ortodoxe Ruse cu multiplele consecinþe ce decurg dintr-un astfel
de act. În momentul intrãrii tancurilor sovietice în partea de rãsãrit a României,
Mitropolia Basarabia cuprindea 1090 de biserici parohiale ºi 30 de mãnãstiri.
Cea mai mare parte dintre ele au fost închise, vandalizate, profanate, incendiate
sau distruse complet, iar 57 de preoþi ai Mitropoliei Basarabiei, care nu au
acceptat jurisdicþia impusã de Moscova, au fost martirizaþi prin împuºcare,
schingiuire sau alte forme de torturã. Mulþi au fost deportaþi în Siberia. Dupã 40
de ani de administraþie ruseascã, bisericile þi mãnãstirile din cadrul Mitropoliei
Basarabiei au ajuns într-un grad foarte mare de degradare. Patrimoniul acestora,
format din icoane vechi de sute de ani ºi obiecte de cult a fost înstrãinat, iar cea
mai mare parte a lãcaºelor de cult din Basarabia sunt în prezent sãrãcite ºi lipsite
de orice sprijin.
Un exemplu grãitor în acest sens este ºi cel al Bisericii cu hramul Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavril din localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul. Clãditã
din cãrãmidã în anul 1871, era cea mai frumoasã bisericã din sudul Basarabiei.
Construcþia în formã de cruce, la fiecare din cele patru extremitãþi se înãlþau câte
patru coloane. Clopotniþa bisericii avea cinci clopote: trei mari þi douã mici.
Clopotele mari erau lovite pe rând, cele mici simultan. De sãrbãtori, slujba
religioasã începea cu o loviturã simultanã a celor cinci clopote. Din nefericire,
dupã instaurarea în Basarabia a regimului sovietic, biserica a fost demolatã, în
urma hotãrârii adunãrii generale a sãtenilor, care au fost nevoiþi sã accepte
„directiva” venitã „de sus”. Odatã cu demolarea, a început ºi devastarea bisericii.
Au dispãrut ºi clopotele, iar în locul bisericii a fost construitã o cantinã. Timp de
40 de ani morþii au fost îngropaþi fãrã preot, iar sãtenii au fost nevoiþi sã-ºi boteze
ºi sã-ºi cunune copiii în bisericile din satele vecine.
Astfel, Slobozia Mare, un sat de peste Prut cu un trecut tumultuos din
punct de vedere istoric, un loc în care sãrbãtorile religioase sunt celebrate pe stil
nou, a ajuns în zilele noastre sã nu aibã un lãcaº de închinãciune, sã nu aibã
privilegiul de a auzi glasul clopotelor care îl cheamã de sãrbãtori la Bisericã. Un
sat care plânge de Sfintele Sãrbãtori Pascale cã nu are ce înconjura. Localnicii
scot Sfântul Epitaf în faþa paraclisului ºi înalþã rugãciuni cãtre Mântuitorul ca sãi þinã în viaþã sã poatã ajunge sã se închine într-o bisericã adevãratã, aºa cum au
fãcut-o pãrinþii ºi bunicii lor.
Dorinþa localnicilor este exprimatã clar prin ceea ce spunea în 2002
preotul paroh din Slobozia Mare: „Momentan, slujesc într-un paraclis improvizat
într-o casã, dar dupã cum ºtiþi nu este de ajuns. Atât eu, cât ºi ceilalþi urmaºi ai lui
Hristos, ne dorim sã putem face slujbe într-o bisericã adevãratã, însã pentru a
realiza visul de 40 de ani al acestor sãteni am avea nevoie de sprijin financiar. În
prezent avem fundamentul bisericii, obþinut cu mult efort, însã am avea nevoie
de o mulþime de alte lucruri care sã ne sprijine în acþiunea noastrã: materiale de
construcþii, clopote, catapeteasmã, cristelniþã, sfinte vase, veºminte. Am gãsit o
echipã de muncitori care sunt dispuþi sã ne construiascã sfântul lãcaþ cu suma de
3000 euro.
Din pãcate, dorinþa arzãtoare, atât a mea cât ºi a sãtenilor, nu este
suficientã pentru a construi o bisericã, de aceea fac un apel la bunãvoinþa
dumneavoastrã, în numele credincioºilor pe care îi pãstoresc, sã ne ajutaþi în
realizarea visului de a avea o bisericã adevãratã.”
Preot ION HERÞA
P.S. Creºtinii care vor sã-ºi ofere sprijinul pot lua legãtura personal cu
preotul Ion Herþa la telefoanele 0729107955; 0727866473

NICOLAE GRIGORESCU este unul dintre
eroii naþionali ai picturii româneºti. Este suficient
sa strãbaþi dintr-o privire pânzele sale pentru a
realiza cã se integreazã impresionismului francez,
fapt ce, de altfel, este confirmat ºi de cãtre titlurile
numeroaselor sale lucrãri: “Spãlãtorese în
Bretania”, „Pescãriþã la Grandville”, „Bãtrânã la
Chailly cârpind” etc.
Ceea ce se distinge, conferind originalitate
creaþiei sale în raport cu omologii sãi în plan
estetic, este enorma delicateþe, fluiditatea
incomparabilã a tonurilor, graþia aproape hieraticã
a personajelor, luminozitatea melancolicã ºi uºor
patinatã în care sunt scãldate temele sale.
Nu este nemaîntâlnit, ci dimpotrivã, ca un
poet sã fie inspirat de cãtre unul sau mai mulþi
pictori, sau invers. Eu însumi fost prieten cu
GEORGES AGLANE DE NIVELLES, MARCEAU
CONSTANTIN, MANUELA ºi WILLI KRUSE,
operele acestora devenind surse ale scrierilor mele.
Într-un superb album intitulat „Alchimia muzelor”
(Editura Art XXI), PAUL SÂN-PETRU reuneºte
patruzeci de poeme scrise în limba românã, traduse
în francezã de cãtre PAULA ROMANESCU,
însoþite de câtre picturi ale lui GRIGORESCU.
Limbajul poetic al lui SÂN-PETRU este
tentat sã reproducã (cu talent!) prin prisma
cuvintelor, senzaþiile pe care le trãim în faþa
picturilor GRIGORESCU.
Am fi preferat, bineînþeles, sã fi lecturat
poemele în limba natala a poetului, pentru a aprecia
genialitatea acestuia. Muzicalitatea unui idiom nu
este insã niciodatã la fel cu a altuia; vocabularul
nu este identic. Valona mea nu are în niciun caz
sonoritatea limbii franceze, cu toate cã cele doua
limbi sunt înrudite. Traducerea cuvânt cu cuvânt
este imposibilã. Aº spune acelaºi lucru despre
românã ºi francezã.
Cu toate acestea, PAULA ROMANESCU
aproape cã sfideazã, pe alocuri, aceastã
imposibilitate.
Incã o precizare pentru a vã introduce în
atmosferã: poezia lui SÂN-PETRU nu urmeazã
logica expunerii; ea are menirea de a conferi culorilor
sonoritatea idealã.
Mai este nevoie sa menþionam cã PAUL
SÂN-PETRU ocupã de ceva timp, un loc de cinste
printre Alchimiºtii Verbului care ºtiu sã transforme
cuvintele în metal preþios ºi sonor?
Este UN MAESTRU!
Raymon BATH
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LOTIS DOLËNGA –
RECUPERÃRI LITERARE
Revenind la scopul scrierii jurnalului, citãm din aceeaºi
scrisoare a principelui cãtre prietenul sãu: „Citeºte cu atenþie aceste
pagini. Claseazã-le dupã ordinea de idei, pentru cã nu sunt însumate
cu date. ªterge cu grijã orice nume propriu, lãsând numai pe al meu ºi
al tovãrãºiei mele. În acest fel mãrturisirea mea nu va jigni sentimentele
delicate ale vreunui pios descendent... Sã nu crezi cumva cã vreau sã
fac o paradã postumã a suferinþelor ºi a frãmântãrilor mele. Sunt
departe de asemenea gânduri deºarte... Aº vrea ca gândurile mele sã
nu se piardã. Luptele ºi chinurile prin care am trecut, cântãrirea
adevãrului, sãrmanele mele dibuiri în întuneric, mãrturisirea
slãbiciunilor ºi a erorilor mele, vor putea servi drept lecþie pentru alþi
nenorociþi, suferind de aceeaºi boalã ca ºi mine, într-o epocã, când
Raþiunea a ucis Credinþa, fãrã sã se explice totuºi misterele Firii.”11
Pe lângã faptul cã are menirea de a oferi o imagine adevãratã asupra
controversatei drame, trãite de principe, constituind totodatã o „lecþie
pentru alþi nenorociþi”, jurnalul intim al arhiducelui mai are menirea ºi
de a pãstra buna memorie: „... Generaþia care ne va urma, va pãstra,
cu siguranþã despre mine singura amintire, pe care duºmanii mei o
vor lãsa, - chipul lui Don-Juan, al unui desfrânat, al unui disperat
romantic, nevoit sã curme un lung ºir de scandaluri rãsunãtoare,
printr-o sinucidere ºi mai senzaþionalã, în braþele sãrmanei copile, pe
care o sedusese la început ca mai târziu s-o asasineze.”12 Însemnãrile
reflectã totodatã confesiunea unui individ, care cautã sã se elibereze
prin scris, naraþiunea având „un caracter existenþial-katarktic”, fiind o
„texistenþã avant la lettre”. 13 Oferindu-ne retrospectiva unor
evenimente trecute, personajul-narator suprapune peste emoþia veche,
emoþia nouã provocatã de retrãirea trecutului. Ca sã reconstituie
evenimentele, el nu recurge la documente, ci se bazeazã doar pe propria
memorie, înregistrând tot ce se petrece în conºtiinþa sa, tot
conglomeratul de imagini ºi senzaþii, de reprezentãri ºi impresii. Toate
acestea se constituie într-un amestec hibrid, artificios. Aºa cum observã
Al.Burlacu „pasiunile, obsesiile, sentimentalitatea copioasã a unei lumi
exotice ºi idilice – situându-se într-o tradiþie ce porneºte de la Daphnis
ºi Cloe pânã la Maitreyi […], - din pãcate, sunt atât de simpliste ºi
naive, încât ucide orice farmec al autenticitãþii”.14 Autoarea uimeºte
însã prin diversitatea de „tipuri” ºi exotismul situaþiilor descrise,
arãtându-se interesatã de analiza pasiunii erotice, precum ºi de
descifrarea analiticã a unui mediu de viaþã exotic.
Dincolo de unele insuficienþe, În ghearele Vulturului se face
remarcabil prin pitorescul situaþiilor descrise, prin determinismul social
în neantizarea fiinþei ºi voluptatea scrierii, atestabile la personajulnarator. Scris la persoana întâi, utilizând formula jurnalului intim ºi
dezvãluindu-ºi miezul confesiv, sacrificând voluntar temporalitatea în
favoarea substanþialitãþii, fiind compus din însemnãri a cãror suitã
urmeazã ordinea preocupãrilor naratorului, romanul reprezintã o
încercare de asimilare a „noii structuri”, urmând linia prozei
autenticiste.
Note:
1
Cf. Scriitori de la „Viaþa Basarabiei“, selecþie de Al.Burlacu ºi Alina
Ciobanu, Chiºinãu, Hyperion, 1990.
2
Iurie Colesnic, Basarabia necunoscutã, vol. II, Chiºinãu, Editura
Museum, 1997, pp. 144-149.
3
Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia
, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 2002, p. 125.
4
Alexandru Burlacu, Tentaþia sincronizãrii, Timiºoara, Editura
„Augusta”, 2002, pp. 224-225.
5
Cf. Gheorghe Bezviconi, Din trecutul nostru, 1933, nr. 2, p. 5.
6
Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia,
ed. cit., p. 125.
7
Al. Burlacu, Literatura românã din Basarabia. Anii’ 20-’30, Chiºinãu,
Editura „Tehnica-Info”, 2002, p. 83.
8
Lotis Dolënga, În ghearele Vulturului, Bucureºti, 1937, p. 3.
9
Idem, p. 10.
10
Ibidem, p. 8.
11
Lotis Dolënga, În ghearele Vulturului, p. 8-9.
12
Idem, p. 8-9.
13
Mihai Cimpoi, op. cit., p. 106.
14
Al. Burlacu, Literatura românã din Basarabia. Anii’ 20-’30, ed. cit.,
p. 205.

Anti-prelegeri de literaturã terestrã
(urmare din pag. 29)

Iatã cum descrie Lizzie apatia lui Martin: „Nu la trup
eºti bolnav. La cap. A sãrit o rotiþã de la maºinãrie. Chiar ºi eu,
care nu mã pricep, vãd treaba asta” (p.447). Nu mai spunem cã
Martin devenise ºi un mizantrop autentic! Evita pe cât posibil
toate întâlnirile cu oamenii. Îl enervau, îl scoteau din sãrite.
Înaintea sinuciderii lui Martin avem sinuciderea unui
alt mare estetician, Brissenden! Tare mult aº fi vrut sã pot citi ºi
eu Ephemera lui Brissenden. Nu înþeleg de ce Jack London
încheie evoluþia individului social cu deosebitã apetenþã
creatoare într-o stare melancolicã ºi apaticã. Brissenden se
sinucide. Martin Eden se sinucide. Ca ºi cum toatã cunoaºterea
nu foloseºte la nimic! Ca ºi vorbele evanghelice: „dacã dragoste
nu am, nimic nu am”. Dacã nu existã ºi un altoi puternic cu
iubire ambiþia insului cunoscãtor poate sã nu fie de ajuns pentru
viaþa lui, ca s-o facã plinã de rost, de sens, de dorinþa de a
continua ºi de a fi fericit. Asta, va sã zicã, ar fi o concluzie la
cartea lui Jack London. Ea este bogatã în semeþia ei. Are legãturã
cu toate cãrþile mari care s-au scris cu patimã ºi forþã. Am citit-o
cu o enormã plãcere ºi un interes permanent. La sfârºitul cãrþii
mã înecam ºi eu în acelaºi timp cu Martin. Adicã, nu mai puteam
sã respir. ªi-mi era groazã de infinitul ocean întunecat! Cartea
este scepticã cu privire la om ºi posibilitatea lui de a-ºi organiza
pentru sine lumea lui ºi a celorlalþi. Jack London nu crede în om
(ori crede în mod absolut!?) Jack London pune omul în
imensitatea naturii ºi-l lasã acolo. Preferã de multe ori sãlbãticia
ºi duritatea naturii, iar pe om îl durificã sau îl omoarã. Mi se pare
cã autorului îi este indiferent. Este un sceptic, un agnostic. Jack
London nu invocã nici o structurã cereascã, dar asta nu ºtiu
dacã e neapãrat o calitate, doar constat. Omul trebuie sã se
descurce singur în toate împrejurãrile vieþii lui.
Urmãriþi, vã rog, aceste citate: „ E prea târziu, spuse
el…Sunt un om bolnav…o, nu, nu la trup. Sufletul, mintea. Mi
se pare cã am pierdut orice sens al valorilor. Nu mã mai
intereseazã nimic” (p.456); „ Sunt bolnav, foarte bolnav, spuse
fãcând un gest de disperare. Pânã în momentul de faþã n-am
ºtiut cât de bolnav sunt. Ceva a zburat din fiinþa mea. Niciodatã
nu mi-a fost fricã de viaþã, dar nici n-am visat cã va veni cândva
clipa când voi fi sãtul de ea. Viaþa s-a îngrãmãdit atât de tare în
mine încât nu mi-a mai lãsat loc pentru nici un fel de dorinþã,
pentru nici una” (p.457). (…seamãnã cu începutul Însemnãrilor
din subteranã de Dostoievski). Apatia ºi boala – simptomele
epuizãrii vieþii. Pierderea valorilor? – interesant, mai ales cã
plecase de la iubire, apoi odiseea cunoaºterii, opera
artisticã…nimic nu-l mai satisface, nimic nu-l mai salveazã. Nici
ego-ului nu-i mai place cea mai minunatã hranã, ºi anume „faima”
– „ ªi faima asta nu sunt eu. Ea stã în mintea celorlalþi” pag, 452.
Avem aici tot temeiul pentru un început de sfânt, un sinucigaº,
ori un anarhic terorist. Când aºa-zisul fundament moral al unui
om este zero ori nu mai este recunoscut în nici un parametru de
funcþionare socialã intervine dezordinea ºi posibilitatea de a o
lua de la început cu propria voinþã fondatoare. Aºadar, poþi
alege sã te distrugi sau sã crezi în ceva! Absenþa lui Dumnezeu,
sã spunem nerecunoaºterea Lui, aduce omul într-o stare de mare
incertitudine. Nu fac apologia credinþei în Dumnezeu, ci doar
constat cã lipsa oricãrei credinþe este funciar distructivã. Omul
nu poate sta în afara oricãrei nãzuinþe! Ceva trebuie sã te
înaripeze. Trebuie sã ai un rost, un sens. Or, Martin Eden ne
spune cã nu mai are. El alege sã se sinucidã, eu aleg sã bat
câmpii într-o amãgire de folos estetic, mânat de impulsiile vag
spirituale. Plus cã mi-e foarte fricã de moarte. Îmi plac femeile ºi
vinul. Când n-o sã mai pot… va fi interesant! Pe foarte curând!
(Note la imagini: Ediþia princeps a romanului (coperta); Martin
Eden, pardon, Jack London în anul 1902 ºi una dintre maºinile
sale de scris)
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