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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. 91 - Biografic ºi auctorial
Nr. 92 - Postmodernitatea
Nr. 93 - Omul interior

Tradiþia popularã a ieºit la târg
Timp de trei zile, la Galaþi s-a
desfãºurat cea de-a 9-a ediþie a
târgului meºterilor populari. Peste 40
de meºteºugari veniþi din toatã þara au
adus în oraºul de la Dunãre ce au mai
frumos din tradiþia lor. ªi cum ne aflãm
într-un an de crizã, pânã ºi meºteºugarii
au mai lãsat la preþ. Oalele din lut, iile,
obiectele din lemn, icoanele, turta
dulce, dar ºi alte produse au costat mai
puþin anul acesta.
“Deºi suntem într-un an de
crizã, târgul din acest an nu a fost unul
de crizã. Au venit 40 de meºteºugari,
deci a fost un târg foarte bogat la care
au venit sute de gãlãþeni”, a declarat
Rãzvan Avram, directorul general al
Centrului Cultural “Dunãrea de Jos”.
Nu au lipsit de la târg
sculptorul Alexandru Perþa, olarul
Marcel Mocanu, turta dulce a lui Vasile
Micu ºi bineînþeles muzica ºi dansurile
populare oferite de artiºtii ansamblului
“Doina Covurluiului”.
Aura CRISTIAN
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Festivalul cãrþii „Axis libri” la Galaþi
în luna lui Cireºar
Consiliul Judeþului Galaþi, Consiliul Local ºi
Primãria Municipiului Galaþi, Universitatea „Dunãrea de
Jos”, Asociaþia Naþionalã a Difuzorilor ºi Editorilor – Patronat
al Cãrþii (ADEPC), Editurile Eikon ºi Accente noi. Teatrul
Dramatic, Gulliverul, Centrul Cultural ºi Liceul de Artã, toate
aceste instituþii s-au unit pentru a organiza la sfârºitul lunii
iunie prima ediþie a Festivalului de carte „Axis libri”.
70 de edituri din þarã ºi din marile oraºe le-au adus
gãlãþenilor la „festivalul cãrþii” peste 3000 de titluri care s-au
adresat deopotrivã copiilor, tinerilor, vârstnicilor dar ºi celor
care s-au aflat în cãutarea unor cãrþi de specialitate. Au venit la
Galaþi cu cele mai noi titluri, dar ºi cu volume ieºite pe piaþã mai
demult editurile „Rao”, „Humanitas”, „Polirom”, „Litera”, „All”,
„Teora”, „Paralela 45”, „Institutul European”, „Niculescu”,
„Coresi”, „Editura Didacticã ºi Pedagogicã”, „TipoMoldova”,

„Limes”, „Accente Noi”, „Eikon”, „Vox”, „Dunãrea de Jos” ºi
multe altele.
„Foarte multe edituri au rãspuns afirmativ la invitaþia
noastrã ºi asta ne bucurã enorm. Biblioteca „V.A. Urechia” a
cultivat cu fiecare târg sau eveniment naþional, relaþiile cu
editurile, în fapt furnizorii noutãþilor de pe rafturile instituþiei.
Ne bucurãm totodatã ºi de numãrul mare de gãlãþeni care au
participat la festival, mai ales cã la bibliotecã înregistrãm, zilnic,
în jur de 1200 de utilizatori”, a spus Ilie Zanfir , directorul
Bibliotecii „V.A.Urechia”.
Prima ediþie a Festivalului cãrþii, „Axis libri” a coincis
ºi cu ziua Dunãrii, aniversatã în fiecare an pe 29 iunie, de ziua
învãþãtorilor lumii, Sfinþii Petru ºi Pavel. „Ca preºedinte al
Judeþului Galaþi, ales de gãlãþeni, nu îmi rãmâne indiferent, ºi nu
îmi este indiferent, ceea ce se întâmplã în judeþul Galaþi, fie cã
este vorba de alimentãri cu apã, drumuri, fie cã este vorba de
ºcoli ºi grãdiniþe, dar poate pentru noi, pentru copii noºtri ºi
pentru generaþiile viitoare, este foarte important acest târg de
carte. Încã de anul trecut, când am fondat, împreunã cu Biblioteca
„V.A. Urechia”, revista „Axis Libri”, am crezut în aceastã
publicaþie, ºi nu întâmplãtor, acum, când revista împlineºte un
an de existenþã, se deschide ºi târgul de carte. De asemenea
evenimentul este prilejuit ºi de Ziua Dunãrii, manifestare care
are loc pe data de 29 iunie, ºi care în acest an va fi sãrbãtoritã la
Tulcea, în prezenþa miniºtrilor Mediului din România, Austria ºi
Germania, urmând ca anul viitor Ziua Dunãrii sã aibã loc la Linz,
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în Austria. Poate mulþi se întreabã daca mai este cititã cartea. Eu
spun cã da, chiar dacã suntem într-un secol al vitezei, niciodatã
nu va putea fi înlocuitã cartea cu internetul sau televiziunea.
Trebuie sã îi învãþãm pe copii noºtri cã o carte dã trãinicie
viitorului. Am susþinut ºi voi susþine întotdeauna actul de
culturã, sub toate formele lui, iar târgul de la Galaþi va deveni o
tradiþie”, a subliniat preºedintele Consiuliului Judeþului Galaþi,
Eugen Chebac.
Gãlãþenii au dat de gustul lecturii ºi au cumpãrat cãrþi
de la târg, în numãr mare, poate ºi datoritã reducerilor
impresionante pe care le-au fãcut expozanþii. Iubitorii de literaturã
au avut parte în cele patru zile de târg ºi de o serie de lansãri
carte. Vârful de lance l-a constituit însã lansarea la Galaþi a
volumului „Scrisori cãtre fiul meu”, de Gabriel Liiceanu, tipãrit la
editura Humanitas.
„Ai atâtea vieþi câte cãrþi citeºti”
Cu aceste cuvinte ale marelui Constantin Noica ºi-a
început pledoaria pentru carte eseistul ºi filosoful Gabriel

Liiceanu, care a ales sã-ºi lanseze ºi la Galaþi cea mai nouã
apariþia a sa, „Scrisori cãtre fiul meu”. Însoþit de criticul literar
Ioana Pârvulescu, cei doi au reuºit sã adune sute de cititori la
Librãria Humanitas ºi la Biblioteca V.A. Urechia, „flãmânzi de
culturã” ºi dornici sã-i vadã „în carne ºi oase” . „La ce bun
mãrturisirile? Rãspunsul l-am aflat când am început sã primesc
scrisori care îmi scriau „m-am recunoscut în pagina
dumneavoastrã, ºi mie mi s-a întâmplat asta”, a spus Liiceanu
despre cartea sa.
Despre „Scrisori cãtre fiul meu”, criticul Ioana
Pârvulescu crede cã este „o urmã pe care o lãsãm în viaþã”.
„Avem în faþã o performanþã scriitoriceascã ºi umanã. Apoi,
este o carte care vorbeºte despre omul nepublic Liiceanu. A
fost un act de curaj. Teoria mea este cã, dupã experienþa filosofiei,
se va întoarce la vocaþia de scriitor, de mare prozator. De altfel,
în aceastã carte sunt douã voci, una înaltã, a filosofului, care
generalizeazã, care vrea sã descopere morala, ºi cealaltã a
scriitorului, care nu se minte, care nu se ajusteazã”,
Chiar dacã a vorbit destul de puþin despre „scrisorile
sale”, Liiceanu nu s-a ferit sã abordeze ºi alte teme precum cea
a neimplicãrii sale în politicã. „Mã situez pe poziþia vocii libere,
care alege dincolo de orice constrângere ºi de orice compromis
partinic”. Dupã mai bine de douã ore, evenimentul s-a încheiat
cu o sesiune de autografe acordate de autor pe „Scrisori cãtre
fiul meu”.

Aura CRISTIAN

Autorul, lansarea de carte ºi lectura...
Aparent, ordinea este inversatã.
ªtiþi bine cã orice cititor deschide mai întâi
cartea, apoi ar dori sã-l ºi întâlneascã pe
autor. Cel mai potrivit prilej pentru o astfel
de întâlnire este lansarea de carte, într-o
librãrie între cãrþi...
Ce poate ieºi dintr-un dialog
între autor ºi cititorul sãu, mijlocitorul prin
excelenþã fiind cartea, între copertele
cãreia fiecare ºi-a dat întâlnire cu fiecare?
E greu de anticipat... Aceasta cu atât mai
mult cu cât eveniment solemn al unei
lansãri impune fiecãruia o anume decenþã,
sfioºenie, atitudine de respect ºi emoþie...
În primul rând, la o lansare de
carte vorbim în mod excepþional despre o
întâlnire, pe care fiecare din cele douã
conºtiinþe ºi-a proiectat-o într-un mod
subiectiv. Nu se ºtie dacã autorul a scris
în mod obligatoriu pentru un cititor
anume, la fel cum nu putem evalua dacã
orice cititor este pregãtit pentru lectura
cãrþii acesteia ºi nu a alteia. Importantã
este vederea, care ar putea fi de fapt o
re-vedere ºi o aºteptare în acelaºi timp.
Vederea este aici anticipare proiectatã de
partea amândurora, din dorinþa fiecãruia
de a împãrtãºi celuilalt experienþa scrierii
sau a receptãrii, precum ºi experienþa
emoþiilor puse în cuvintele cãrþii. Este
vorba, deci, despre o întâlnire interioarã,
chiar dacã ea se petrece în spaþiul public
cel mai adecvat – biblioteca, librãria, acolo
unde ideile se propun, se dezbat, se
amendeazã. Cert este cã fiecare experienþã
descrisã în cuvinte, ºi a autorului, ºi a
cititorului, are deplinã ºi egalã îndreptãþire.
Acesta este cadrul teoretic în
care se petrece o lansare de carte, în care
autorul a dorit sã se întoarcã în prezent,
agãþându-se de trecut, sau anticipând
timpul care nu a fost încã sau va fi fiind
(este cazul cãrþii doamnei Ioana
Pârvulescu cu Întoarcerea în secolul 21)
sau a Scrisorilor cãtre fiul meu în care
Gabriel Liiceanu „cotrobãie prin
cotloanele vieþii”. Ambele, mãrturii ºi
mãrturisiri personale devin exemplare în
mãsura în care cititorul ghiceºte cã este
vorba, pe alocuri, ºi despre sine.
I-am propus celui din urmã
paradigma lansatã de Ricoeur asupra
lecturii, în care autorul trebuie considerat
mort din momentul în care a pus punct pe
ultima paginã a cãrþii. Am descoperit
repede cã aceastã paradigmã nu este

Ioana Pârvulescu ºi Gabriel Liiceanu

funcþionalã atunci când este vorba despre
cãrþi precum cele pomenite mai sus. Fie
pentru cã viaþa mea nu este numai a mea ºi
nu poate fi aleasã în mãsura ei maximã: „Fãrã
voia mea, paginile s-au transformat într-un
jurnal, într-un document al vieþii cotidiene
din România acestui început de secol. Aº fi
preferat sã þin jurnalul altui timp - sã zicem
din perioada 1901 si 1909 - dar nu-i pe-alese:
trãiesc ce mi se îngãduie. Deºi e viaþa mea
aici, nu cred cã existã vreo paginã care
sã-mi aparþinã numai mie. Suntem cu toþii în
ea. Cumva, cartea aceasta seamãnã cu
secolul în care s-a nãscut: e plinã de
neliniºte, deºi n-a uitat încã de tot sã râdã”
(Ioana Pârvulescu). Fie pentru cã exerciþiul
predãrii ºi confesiunii cãtre fiu, în orice
ipostazã s-ar gãsi el, este unul aproape
universal: „Dragul meu, când, în urmã cu
mai bine de un an, þi-am scris prima scrisoare
din sejurul meu american, nu ºtiam dacã vor
mai urma ºi altele. Totul a început modest,
cu o cãlãtorie ºi o poveste «chirurgicalã» a
inimii mele. Dar, odatã cãlãtoria încheiatã,
povestea nu s-a mai putut opri ºi a devenit,
amplificându-se, o poveste de inimã pur ºi
simplu. Pe mãsurã ce se nãºtea, «aerul» ei
era tot mai greu de definit. Tot timpul cãutam
«ceva» – fãrã sã pot spune ce anume (un
gând decisiv? un pericol pe care voiam sã
þi-l semnalez? mirajul unei vârste?) – ceva
pe care þineam morþiº sã þi-l las dupã ce l-aº
fi gãsit cotrobãind prin cotloanele vieþii mele.
Pe urmã, tot scriind, am descoperit cã sunt
atâtea lucruri pe care aº fi vrut sã þi le spun
ºi atâtea la care îmi cereai imperios un
rãspuns...” (Gabriel Liiceanu).

Ce rãmâne?... aºa cum
spuneam ºi la început, întâlnirea, cu
aerul ei unic, în care autorul este în faþa
ta ºi, în dialogul cu el, cartea se scrie în
continuare, sub ochii tãi. La urma urmei,
orice carte nu este epuizatã în lecturã.
Ea trebuie interpretatã, aºezatã la locul
ei, în ierarhia subiectivã a fiecãruia sau
a unei conºtiinþe publice. A sta de
vorbã cu autorul este un privilegiu, o
situaþie atipicã (douã sau mai multe
subiectivitãþi care doar se aproximeazã
ºi nu au niciodatã siguranþa cã se
înþeleg pânã la capãt). ªi tocmai în
aceasta constã frumuseþea ºi bucuria
pe care o transmite lansarea unei cãrþi.

Ion CORDONEANU

5

Coriolan PÃUNESCU
Oana-Maria PÃUNESCU

PUBLICITATEA ªI INTERFERENÞELE EI
CU ALTE DOMENII

Ne propunem sã definim termenul de publicitate, dar ºi
domeniile conexe; respectiv, domeniile înrudite cu delimitãrile
dintre acestea, prevenind astfel unele confuzii în vehicularea
termenilor pe care îi implicã în activitatea practicã ºi vorbirea
curentã.
Unii autori 1 afirmã, în lucrãrile lor, cã ar prefera
publicitãþii termenul de advertising, care este de origine englezã,
faþã de românescul amintit, între acestea existând „distincþii
majore”. Una dintre distincþii constã în faptul cã publicitate este
folosit, de multe ori, ca traducere a englezescului publicity, care
ar avea un înþeles deosebit faþã de advertising. Însã, momentul
actual nu este propice pentru eliminarea cuvântului publicitate,
având în vedere faptul cã este de mult intrat timp în vocabularul
nostru de specialitate.
Pentru a ne lãmuri, precizãm cã publicity desemneazã,
în fapt, întreaga publicitate gratuitã; deci neplãtitã, prin care o
anume persoanã juridicã încearcã sã se facã cunoscutã, ocupând
un loc vizibil în spaþiul public, prin care înþelegem informaþii
difuzate pe diferite canale media ºi rezultate în urma creãrii unor
evenimente (cel mai adesea).
Conceptul de publicity reprezintã, astfel, „orice tip de
expunere, în media, a mãrcilor, produselor, serviciilor sau
factorilor de decizie ai unei companii”. Astfel, publicity are un
câmp mai larg de semnificaþii în comparaþie cu termenul de
advertising. Publicity înseamnã faptul cã o companie (sau o
marcã) este prezentã în spaþiul public sau devine publicã; prin
urmare capãtã notorietate. Termenul conduce la activitãþi de
informare prin care se promoveazã interesele firmei, precum ºi la
o serie de alte activitãþi de comunicare, prin care se urmãreºte
atragerea atenþiei opiniei publice. Aceasta, desigur, spre
deosebire de advertising, care este publicitatea propriu-zisã,
care presupune plasarea în media, contra unor costuri
(importante), a unor reclame vizibile, persuasive.
Altfel spus, publicity constã în oferirea de informaþii
cãtre media de informare în speranþa cã ele vor fi apreciate ca
texte cu valoare de ºtiri ºi, astfel, vor fi publicate fãrã platã din
partea celor care le lanseazã.
Deosebirea dintre advertising ºi publicity este mai
pregnantã dacã avem în vedere costurile ºi gradul de control
asupra procesului de comunicare. În textele reclamelor tip
publicity, redactorii pot sã intervinã (ºi chiar sã perceapã unele
preþuri), în timp ce, în reclamele tip advertising, aceastã
posibilitate nu existã, iar costurile sunt cu mult superioare. Prin
urmare, publicitatea (advertisingul) prezintã avantajul de a fi
mult mai precisã, creatorul ei având libertatea de a decide (asupra
textului) absolut orice aspect sau detalii în legãturã cu formula
adoptatã. În acelaºi timp, precizãm cã mesajul publicitãþii poate
fi alcãtuit din elemente vizuale (fotografie, graficã, etc), iar
audienþa sa este asiguratã prin selectarea canalelor de
comunicare ºi repetarea reclamei ori de câte ori este necesar. Se
asigurã, astfel, o „acoperire” mediaticã controlatã, deoarece
mediatizarea nu este lãsatã la dispoziþia (ºi bunãvoinþa) editorilor
sau a abilitãþii persoanelor care asigurã legãtura cu presa, cu
canalele audiovizuale (precum în relaþiile publice).
În cazul publicitãþii libere (publicity), deci neplãtitã (sau
plãtitã modic), compania în cauzã are un control scãzut asupra
textului, formulei adecvate, locului de publicare (rubricã, ediþie,
orã de difuzare, etc), efectele putând fi nesigure ºi, inclusiv,
negative.
Fireºte, din perspectiva marketingului, publicitatea
neplãtitã (publicity) este o formã de comunicare promoþionalã,
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concretizatã într-o formulã comercialã, ca semnificaþie. În acest
caz, publicity priveºte un produs, o companie etc, printr-un
interviu luat de presã unor purtãtori de imagine, dar poate sã se
manifeste ºi prin ºtiri de presã sau articole detaliate.
Cu alte cuvinte, publicitatea ca termen, în spaþiul
nostru geografic, include atât publicity, cât ºi advertising-ul,
delimitate obligatoriu, câtã vreme, în româneºte, avem termenii
de publicitate gratuitã ºi de publicitate plãtitã. Atâta doar cã
media româneascã este mai puþin deschisã la prima formulã,
deºi participarea ei la evenimente economice, la lansãri de
produse noi poate fi consideratã publicitate gratuitã, fãrã ca
cititorul sã aibã cunoºtinþa acestui fapt*.
Totuºi, din multitudinea de definiþii referitoare la
domeniul publicitãþii, am ales pe cele care îi consfinþesc caracterul
de proces de comunicare. Astfel, existã autori care considerã cã
publicitatea este doar advertising, adicã: „ºtiinþa, afacerea sau
profesia creãrii ºi diseminãrii mesajelor (reclamelor), o instituþie
socialã care afecteazã viaþa de fiecare zi a fiecãrui individ, o
forþã care modeleazã cultura de masã, o componentã a activitãþii
de marketing sau o sursã de informare despre produse, servicii,
evenimente, indivizi sau instituþii (companii)”2.
Putem obþine o imagine mai clarã a domeniului dacã,
dupã acelaºi autor, descriem procesul ºi nu, neapãrat, conceptul:
„Publicitatea (advertising) este procesul plasãrii unor reclame
identificabile, în media, bine definite, contra unor costuri
cunoscute ale spaþiilor sau timpilor folosiþi pentru aceasta”
(Backer, 1998).
De asemenea, alte lucrãri de specialitate considerã cã
publicitatea „este o formã de comunicare de tip persuasiv, având
rolul de a modifica atitudinea receptorilor în sensul achiziþiei
unui produs sau anume nevoi, ale cãrui calitãþi sunt reale”, dar
ºi cã „publicitatea desemneazã orice tip de comunicare prin
intermediul cãreia sunt promise destinatarilor beneficii reale,
legate de un produs/serviciu cumpãrat”3.
La rândul sãu, A.M.A. (Asociaþia Americanã de
Marketing) considerã cã publicitatea (advertising) poate fi „orice
formã nonpersonalã, plãtitã, de prezentare ºi promovare a
ideilor, bunurilor ºi serviciilor, de un sponsor
cunoscut”4.
Dupã cum se observã, definiþia celor din asociaþia
amintitã, surprinde principalele caracteristici ale publicitãþii, ºi
anume:
• reclamele sunt plãtite (deci, reprezintã o tranzacþie) ºi, prin
acest fapt, ele, ca publicitate, se deosebesc de publicitatea
neplãtitã (publicity);
• reclamele sunt nonpersonale, fiind direcþionate cãtre un grupþintã, indiferent de natura lor: vizuale, verbale sau scrise; în
plus, ele nu vizeazã un individ, ci mai mulþi;
• reclamele comerciale se identificã cu sponsorul (sau iniþiatorul)
acestora, având în vedere cã cei cãrora le sunt adresate trebuie
sã recunoascã sursa, pentru a cumpãra exact produsele despre
care se vorbeºte în reclamã, ceea ce nu se întâmplã întotdeauna
în cazul publicitãþii neplãtite (publicity).
Definiþia A.M.A. nu este singura de acest fel; de
exemplu, definiþia datã de F. W. Arens ºi C. L. Bovee, în anul
1996 (în Contemporary Advertising) urmeazã aceleaºi
coordonate; astfel, ei considerã cã „publicitatea este o formã
nonpersonalã de comunicare a unor informaþii despre produse,
servicii, idei de naturã persuasivã, plãtitã de sponsori care pot fi
identificaþi ºi care este realizatã prin intermediul unor canale de
comunicare”.

În marketing, publicitatea nu este definitã drept un act
comunicaþional, dar are definiþii ºi aplicaþii ca instrument de
creºtere a vânzãrilor. De altfel, publicitatea, din punctul de vedere
al marketingului, nu reprezintã doar una dintre componentele
specifice activitãþilor promoþionale din mixul de marketing, ci
este o importantã variantã a politicii de marketing referitoare la
mãrci; respectiv, un adevãrat „nerv al politicii de comunicare a
întreprinderii”. Prin urmare, publicitatea apare ca o variabilã
calitativã, de naturã psihologicã, cu acþiune pe termen lung, ce
vizeazã modificãri de comportament la nivelul diferitelor categorii
de consumatori, ca ºi menþinerea fidelitãþii acestora faþã de oferta
unei firme. Practica ne aratã, pânã la urmã, cã publicitatea
transformã cererea de consum în comportament de cumpãrare.
De aceea, comunicarea publicitarã, dintr-o perspectivã
deontologicã, trebuie sã îndeplineascã anumite criterii; acestea
sunt:
- Publicitatea trebuie sã respecte criteriul decenþei, care
impune ca mesajele publicitare sã nu conþinã afirmaþii scrise,
orale sau reprezentãri vizuale care pot încãlca principiile morale
ale comunitãþii;
- Publicitatea trebuie sã respecte criteriul loialitãþii, în
sensul cã ea nu trebuie sã profite de încrederea sau lipsa de
informare a publicurilor vizate;
- Publicitatea trebuie sã respecte criteriul veridicitãþii,
desigur prin evitarea acelor exagerãri ce denatureazã adevãrul
în legãturã cu calitãþile, caracteristicile funcþionale ºi de utilizare.
O legãturã evidentã putem întâlni între „relaþiile publice
ºi publicitate”; astfel, pentru realizarea obiectivelor proprii,
relaþioniºtii apeleazã, în mare mãsurã, la aceleaºi canale de
comunicare în masã, utilizate ºi în publicitate. De altfel,
consultanþii domeniului sunt solicitaþi curent de conducerea
organizaþiilor pentru a concepe strategia anualã de comunicare
internã ºi externã, pentru a menþine buna lor imagine. Într-o
asemenea strategie, publicitatea (advertising-ul) poate sã
constituie un punct de rezistenþã, la fel ºi acþiunile de publicitate
gratuitã (publicity). În fond, relaþiile publice, conform „Declaraþiei
mexicane”, reprezintã „arta ºi ºtiinþa socialã de a analiza
tendinþele, de a programa consecinþele acestora, de a consilia
liderii organizaþiilor ºi de a implementa acþiuni planificate care
sã slijeascã în acelaºi timp ºi organizaþiile ºi publicul”. Relaþiile
publice sunt (conform Institute for Public Relations) „efortul
planificat ºi susþinut de a stabili ºi menþine o stare de simpatie ºi
înþelegere între organizaþie ºi mediul ei, obiectiv pe care îl are
ºi-l enunþã ºi publicitatea; pentru cã, la decizia clienþilor de a
cumpãra un produs nu se aflã doar conºtientizarea utilitãþii lui,
ci ºi simpatia ºi aprecierea pe care publicitatea le induc acestora,
în legãturã cu marca, organizaþia ºi, desigur, cu autorul implicat
în realizarea lor.
Dacã, aºa cum numea Brech, „marketingul este procesul
de creare a unor nevoi în rândul consumatorilor pentru un produs
ori serviciu, motivarea vânzãrii acestuia ºi distribuirea lui cãtre
consumatori, în scopul obþinerii unui profit”5, atunci publicitatea
plãtitã (advertising) ºi cea gratuitã (publicity), prin intermediul
diferitelor canale mediatice, pot fi niºte instrumente redutabile
în promovarea produselor ºi firmelor, ceea ce reprezintã, din
nou, alte puncte de întâlnire ale acestor domenii de promovare
a produselor, de a crea ºi conºtientiza nevoi de consum în rândul
consumatorilor.
De altfel, ºi alte definiþii ale marketingului conduc la
aceste concluzii; de exemplu, „marketingul constituie ansamblul
activitãþilor, metodelor ºi tehnicilor care au ca obiect studiul
cererii ºi satisfacerii consumatorilor cu produse ºi servicii, în
condiþii cât mai bune”, definiþie în care „Dicþionarul de marketing.
1979" implicã publicitatea, în mod implicit. Desigur, definiþia lui

Belch, potrivit cãreia „marketingul reprezintã procesul de
planificare, realizare, valorizare (stabilire a preþului), promovare
ºi difuzare de produse, servicii ºi idei care sã determine schimburi
în mãsurã de a satisface scopuri individuale ºi organizaþionale”6,
ne apare ºi mai implicatã din acest punct de vedere, deoarece, în
sfera lui, marketingul cuprinde ºi termenul comercializare, fãrã
de care reclama, publicitatea , nu ar putea exista.
Dar, sã reþinem definiþia lui Philip Kotler: „Marketingul
constã în a oferi bunurile ºi serviciile necesare acelor oameni
care au nevoie de ele, la momentul ºi în locurile potrivite, la
preþul adecvat, însoþite de activitãþi de comunicare ºi promovare
adecvate”. Ne vom da seama, în acest fel, cât de mari sunt
legãturile dintre publicitate ºi marketing. Mai mult, publicitatea,
conform definiþiilor date, este privitã ca fiind cea mai importantã
componentã a activitãþilor de promovare din cadrul mixului de
marketing. Tocmai datoritã ponderii, pe care publicitatea o are
în marketing, au apãrut tendinþe de extindere a competenþei sale
ºi asupra unor alte componente ale mixului de marketing sau
chiar de a autonomiza publicitatea ca domeniu distinct al
marketingului.
Noi însã, rãmânem la pãrerea cã marketingul7 se
foloseºte, în mare mãsurã de publicitate, ºi cã, în acþiunile sale,
de a crea nevoi de cumpãrare, aceasta este indispensabilã în
slujirea obiectivelor acestui domeniu de sintezã al economiei,
alãturi de unele instrumente specifice sociologiei (sondajul de
opinie, interviul etc.).
În final, se cuvine sã lãmurim legãtura / distincþia dintre
publicitate ºi reclamã, deoarece, adeseori, aceºti doi termeni se
confundã (ori sunt consideraþi similari). Spunem. Totuºi,
categoric, cã domeniile sunt diferite, deoarece publicitatea
desemneazã domeniul, procesul, activitatea, ºtiinþa diseminãrii
reclamelor. Termenul de reclamã, însã, indicã produsul de
publicitate, produsul efectiv ºi final al procesului ºi activitãþii
de advertising care, în funcþie de canalul media utilizat, poate fi
macheta de presã, spotul de presã sau radio, panoul, afiºul, etc.,
ceea ce este cu totul altceva. Altfel spus, publicitatea este
consideratã doar activitatea, procesul etc., iar reclama reprezintã
finalitatea acesteia, produsul de publicitate în sine, scopul
material al acesteia.
Note:
1
Petre, Dan; Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate,
Editura Comunicare.ro (cursuri universitare), Bucureºti, 2004
*
În orice caz, graniþa româneascã între publicity ºi advertising
nu este bine delimitatã, încât piaþa publicitãþii constituie o
micã ºi foarte precisã formulã de promovare ºi reclamã, atunci
când media nu manifestã bunãvoinþã sau nu-ºi poate permite
un asemenea fapt, fiind constrânsã de relaþiile economice ale
zilelor în care trãim;
2
Backer, M.J., Macmillan Dictionary of Marketing &
Advertising, London, 1998;
3
O’ Guinn T., Allen T., Semenik R., Advertising, Cincinatti:
South Western College Publishing, 1998;
4
Petre, Dan; Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate,
Editura Comunicare.ro, Bucureºti, 2004
5
Brech, E.F., Principles of Marketing, New York: Routledge,
1953;
6
Belch, G.E.; Belch, A.M., Introduction to Advertising and
Promotion. Burr Ridge Illinois: Irwin, 1993;
7
Pãunescu, Coriolan, Elemente de marketing, Editura
Fundaþiei Academice Danubius, Galaþi, 2001.
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George LATEª
Katharsis ºi euthonsiasmos
La început au fost zeii, apoi
aceºtia s-au retras în legende, iar legendele,
prin procesul de mitogenezã, au fost cusute
în mituri civilizatorii care-ºi împlinesc
menirea din Antichitate pânã azi. Vechii
greci trãiau în cetãþi întãrite (polis), se
închinau la zei feluriþi ºi practicau forme de
divinaþie diferite de la o cetate la alta. În
numele zeilor protectori s-au purtat rãzboaie care ascundeau de
fapt cauze mult mai omeneºti: supremaþie asupra pãmântului
sau a mãrii, deposedarea celuilalt de bunurile câºtigate cu trudã
sau orgolii omeneºti exacerbate. Oraºele-cetãþi erau centre de
putere, conduse cu mânã forte de un tiran, care veghea la
respectarea legilor nescrise ale locului ºi-ºi impunea voinþa
concetãþenilor prea puþin interesaþi de felul în care erau conduºi,
însã în mãsurã mult mai mare de generozitatea stãpânului care
organiza serbãri ºi petreceri fastuoase, rãsplãtindu-le astfel
supunerea. Vechea Heladã a avut o îndelungatã epocã
întunecatã, tenebroasã ºi violentã, dobândind cunoºtinþã de
sine doar în momentul în care egiptenii, perºii sau romanii au
atacat ºi le-au impus voinþa lor. Popor temperamental ºi cãlit în
încercãri de toate felurile, grecii erau dispuºi sã îndure privaþiuni,
violenþe ºi nedreptãþi, dacã veneau de la ai lor, dar când rãul
venea din afarã îºi uneau forþele ca sã-l biruie. Forþa lor militarã
era redusã, resursele limitate, iar curajul nu atingea prea des
cote maxime. Soluþia salvatoare a venit întotdeauna de la înþelepþii
cetãþilor pe care grecii îi preþuiau ºi-i încununau cu lauri. Preþuiau
ºi forþa fizicã a atleþilor; în cinstea lor dãrâmau ºi zidurile cetãþilor
construite cu trudã, pentru cã porþile erau prea mici, prea
meschine pentru cei care aduceau glorie cetãþii, câºtigând bãtãlii
individuale ºi notorietate în întreaga lume greacã. Jocurile
panhelenice, pe durata cãrora se suspendau ostilitãþile, au fost
numite olimpiade, deloc întâmplãtor, cãci tãrâmul zeilor din Olimp
a fost modelul de armonie vizat de cei care le-au iniþiat ºi pus în
aplicare ca sã demonstreze cã pacea greacã este posibilã.
Un popor obligat sã lupte cu duºmanii din interior ºi
din afarã, dar cu veleitãþi preponderent hedoniste, adesea
contemplativ ºi melancolic, avea nevoie de soluþii constructive
în plan spiritual, cu atât mai mult cu cât înþelepciunea era la mare
preþ în cetãþile a cãror existenþã era dependentã de dãrnicia
pãmântului ºi de îngãduinþa mãrii. O soluþie alternativã la
olimpiade au fost cânturile reunite în epopei ºi devenite apoi
cãrþi ale înþelepciunii pãmântului (Iliada) ºi ale mãrii (Odiseea).
Deºi puse în seama unui orb iluminat interior (Homer), care ar fi
trãit în secolul al VIII-lea a.Chr., ele sunt în realitate operã
colectivã, gânditã ca o sintezã mitologicã aptã sã-i împace pe
toþi grecii. Legendele ºi miturile pãmântului grec au fost „cusute”
în texte unitare ºi prelucrate în aºa fel, încât sã devinã tipare ale
gândirii colective. S-au eliminat zeitãþile locale ºi s-au reaºezat
ierarhiile olimpiene, în aºa fel încât pãmântul ºi marea cea mare
sã aibã poveºtile fundamentale într-o ordine coerentã ºi larg
explicativã. Rapsozii au fost chemaþi sã le înveþe pe de rost
(forma versificatã uºura memorarea ºi permitea acompaniamentul
de lirã, instrument de sursã apolinicã) ºi sã le difuzeze din cetate
în cetate, cântându-le în Agora spre luare aminte ºi spre
învãþãturã. Cum efectul nu era suficient de pertinent, recitarea
cânturilor din epopei s-a mutat în amfiteatrele care reuneau, cu
ocazia marilor ºi micilor dionisii, întreaga suflare a cetãþii. Locul
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rapsodului era luat acum de cor, alcãtuit din 10-12 bãrbaþi cu
voci sonore, numiþi corifei. Pentru a mãri nota de spectaculos a
acestor recitãri în arenã, legendarul Thespis a avut idee de a
pune pe unul dintre corifei sã dialogheze cu corul ºi astfel s-a
nãscut prima formã de teatru. Ulterior, Eschil a sporit numãrul
personajelor la douã, iar Sofocle la trei, numãr maxim permis
pentru ca publicul sã le poatã urmãri. Cânturile homerice au fost
principale sursã de inspiraþie pentru autorii de tragedii care se
întreceau ºi ei în reprezentãri dramatice cu ocazia serbãrilor
dionisiace, iar câºtigãtorul era încununat cu lauri ºi dobândea
celebritatea în întreaga lume greacã. Serbãrile durau trei zile ºi
trei nopþi, în fiecare zi reprezentându-se, începând cu zorii, câte
o tetralogie dramaticã, alcãtuitã din trei tragedii ºi o dramã cu
satiri. Dupã o pauzã de prânz, publicul revenea în amfiteatru
pentru reprezentarea unei comedii, preambul al orgiei de peste
noapte. Subiectele tragediilor erau în aºa fel concepute, încât sã
zguduie sufletele ºi sã provoace suferinþã, plâns, fricã paralizantã
de mânia zeilor care decideau nu doar soarta (moira) personajelor,
ci ºi pe cea a oamenilor simpli. Identificarea cu soarta eroilor era
la îndemâna tuturor, iar mulþimea reacþiona în consecinþã, emoþia,
frica ºi psihoza producând efecte de panicã la nivel colectiv.
Ore întregi, publicul din amfiteatre plângea ºi se jeluia, aceastã
purificare prin suferinþã (katharsis) fiind consideratã un mod de
asumare a sorþii tragice a unui popor pentru care moartea era o
realitate aproape cotidianã. Sensul moral al katharsis-ului a fost
sporit de filosofi, care îi atribuie valenþe pozitive ºi negative.
Cei mai radicali filosofi au fost pitagoricii, adepþi ai
unei noi religiozitãþi, elitiste, care-ºi aleg drept protector pe Orfeu,
cytharedul cu puteri miraculoase, opus lui Homer, al cãrui
imaginar se adresa vulgului, cu precumpãnire. Purificarea
sufletului, vãzutã de pitagorici, se realiza prin armonia sunetelor
(mousike); sufletul, ameninþat de dizarmonii, era pus astfel în
concordanþã cu ordinea cosmicã, suprema armonie. Se produce
astfel o identificare a katharsis-ului cu philosophia, iar efectele
depãºesc simpla cogniþie, intrându-se în zona terapeuticã: rãul
era izgonit din trup ºi suflet prin supunerea lor la cure de armonie
muzicalã. Se domoleau astfel stãrile de tensiune, nevrozele, dar
ºi stãrile de exaltare religioasã (euthonsiasmos). De aici pânã la
înglobarea katharsis-ului în teoria artei, de cãtre Aristotel
(Poetica) n-a mai fost decât un pas. Definiþia tragediei, întâia
oarã formulatã de acesta ºi nedepãºitã încã de vreo alta, în ciuda
celor douã milenii de achiziþii teoretice, înglobeazã obligatoriu
ideea terapiei homeopatice prin inducerea emoþiilor de fricã ºi
milã, care, administrate în doze consistente, produc efecte de
purificare.
Liturghia creºtinã a preluat ideea participãrii
credincioºilor la ritual prin asumarea stãrilor de fricã ºi milã
care însoþesc faptele sfinþilor ºi mai ales jertfa christicã,
producându-se astfel efectul de îndumnezire a trupului ºi
sufletului. Preotul dialogheazã cu corul, iar credincioºii
reacþioneazã prin cânt ºi rugãciune la actul liturgic ce-i purificã,
pentru ca în final sã se identifice prin împãrtãºanie cu trupul ºi
sângele lui Iisus.
La rândul ei, arta, deºi a abandonat tragedia ca specie
dramaticã de succes, n-a uitat niciodatã cât de marcantã a fost
starea de katharsis pe care o inducea spectatorului din
amfiteatrele Antichitãþii reprezentarea vieþii unor eroi a cãror
soartã era hotãrâtã dinainte de zei ºi care sfârºea inevitabil prin
moartea lor încãrcatã de mãreþie, cãci era precedatã de o luptã
copleºitoare cu destinul vitreg. Era un scenariu previzibil pe
care omul Antichitãþii ºi-l asuma ca sens al existenþei pentru
care singura certitudine era moartea.

Constantin FROSIN

CAT(H)ARSIS
Entomologic
ºi
etimologic
vorovind, desluºim
ca prin ceaþã,
niscaiva sensuri
absconse
ºi
ascunse în acelaºi
timp. Întâi de toate, auzim un soi de becãlit,
de urs pãcãlit, pardon de mãgar histrionit.
Care era sã nu apuce sã dea niciun
spectacol prin parlamentu’ ãla heuropean.
Dãm la o parte frunziºul ºi zãrim la pãscut
o namilã de catâr, eventual înarmat cu un
ºiº… La atac, nea gigi ! E vremea lu’
matale... Da’ nu se ºtie cât !
Înaintând de-a buºilea (precum
legea prin parlament...), francofoni fiind,
descoperim adjectivul cata, abreviere de
la catastrophique. Naºpa, aºa-i? Te
pomeni cã se referã la împrumutul ãla de
la femei... Pãi cum sã te-mprumuþi de-aºa
o sumã în plinã crizã de nervi a bancherilor
globaliza(-n-)þi? Crizã financiarã +
economie gri = crah la bursã, grizou + gri
+ crizã = grizarea generalã, bucuria
bancherilor, care mai bagã niscaiva
gologani în teºcherea... ªi isteria
boboarelor, care nu s-au prins cã asta-i o
crizã cât se poate de inventatonãscocitã...
Da’ cum noi nu ºi nu, nu mai
vremuimdorim sã francofonim, ci sã ne
americanizãm, decoperim iute (fãrã boia,
pliz!), o cat = mâþã, una din alea care cad
mereu în picioare, taman ca politicienii
noºtri – cu oriºicâte termopane îi prind
deneaiºtii în sac, ei tot în picioarele noastre
stau, pe banii noºtri adicã – adicã noi îi
plãtim sã ne jumuleascã, noi jucând rolul
de porumbei ai pãcii... Trãiascã rãzboiul
pentru pace – hipioþi, ura ! Urâþi-vã ca
fraþii...
Da’ cum nu dã bine la imagine sã
nu recunoaºtem cã suntem d-acilea, de
prin playurile becalitice, ne facem cã
vedem ºi românescul caþã, care, fie-ne
iertat, ar avea vreo etimologie popularã în
italianã (mai exact, în il gergo), dar n-o sã
vã spunem acu’ ce înseamnã pre italianã...
Oricum, la noi are cam acelaºi sens, niþel
mai cu perdea, ºi se adreseazã unor
doamne din prea înalta societate, adicã
cãþãrate pe tocuri ori stilouri neapãrat din
aur, ca sã parã cã ºi-or depãºit condiþia
subumanã, pardon, suburbanã... Unora le
creºte ceafa (play cu boi, tak ?), altora
decât ãlora, tocurile de la pantofi...

ªi cum am vãzut ieri cum era sã ardã
frumuseþe de bisericã armeneascã, ne-am
gândit ºi la cat = etaj ºi ars, iar is=îs, sunt
pre moldovineºti. Unora cu capu-n nori
(pardon, ceafa, iertaþi, norilor...) le mai arde
din când în când câte-un etaj, aºa, ca la
rachetele alea cu multe trepte, din alea
lansate de-alde Federer et comp... Câte-un
cont în nuºcare bancã, se face scrum, de-l
vede ºi zã fachin’ deneau. Aºa-i când îþi faci
prãvãlie cu turn efel (de fel) ºi crezi cã vine
sã te apere Statuia Libertãþii (aia de la
americani…).
Dacã tot gavarim de bãieþili cu cefar
(unii-s chiar bicefari, aºa cum alþii au bãrbie
triplã…) ºi musai cu girofar, pãi sã le dãm ºi
lor atenþiunea necesarã. În cuvântul ãsta,
întâlnim, fãrã sã ne fi dat întâlnire cu, un
interogativ folosit uneori ºi la interogatorii
(din ce în ce mai rar…). E vorba de cât, adicã,
pa angliiski: hau maci, ori pa ruski: skolikã
(deneg)?
Ca târºii, îmi suflã curentul (pãi
trebuie sã fim la curent cu toate, nu?), iar eu
mã uit chiorãº, cã nu pricep… Ca… cine?
Ca voi, rumânskie liudi, cã numa’ voi vã târâþi
ca (d-)racu’ înapoi prin Europa lu’ UE ãsta…
Toþi au înþeles comanda Salt înainte!, la voi
s-a înþeles cã era mai bine înainte, ºi-aþi sãrit
înapoi, v-a fost fricã ca dracu’ de tãmâie de
progres, bunãstare ºi alte alea, la care
râvneºte toatã gloata…
Sã fiu politicos cu alde neica nimeni
care, din dorinþa de parvenire, aplicã un
cocoþofilism febricitar vecin cu aviara gripa
a lu’ bocãnealã ãla... ªi când ajung sus
ºi-ncep sã aibã rãu de înãlþime, nouã ni se
pare cã se uitã de sus la noi... Numa’ cã ei,
bãieþi calculaþi ºi prevãzãtori, cautã un loc
unde sã aterizeze când i-or zbura unii ºi alþii
de prin diverse foncþii... sinecuri etc. De fapt,
ei vor citi cuvinþelu’ ista aºa: Cã tare (mi-)s,
bã, m-am ajuns! Nu mã mai ajunge nimenea,
cã ciocolata e a mea ºi n-o dau la nimenea...
decât la denea... Sã mã scoatã alb ca neaua
d-acilea, cã n-au plazmã...
ªi ca sã nu dzicã mondu’ cã nu
suntem tari ºi-n relaþii internaþionale, vom
interpreta ºi vom decela (hopa... ! ), ascuns
prin nisipul din clepsidra ãstui cuvânt,
þãriºoara aia, Quatar... Pe care-o vrut ãla
Salam (am halit da’ nu mai am) husein, fie-i
nisipu’ uºor, s-o treacã prin foc ºi sabie,
pentru a o purifica, desigur... Drept care-o
pus de-un jar mare ºi-o pus worldu pre el,
întru amintirea iadului din strãfundurile
vremilor, ºi de-acolo au inventat ei, ca ãºtia
de-acu’ criza, cuvântul pe care unii îl ºtiu de
mici...ªi cum galacticii fusese deja inventat,
ei or vrut sã-ºi dea licenþa cu catarºicii...
Da’ nu prea le-o ieºit... decât ochii... Asta e,
când vrei totul, te-alegi cu nimic! (de
unde-i asta, bãi cefari, din vreo manea a lu’

Salam?!)
Ãv cors, neam de rãzboinici, nu
putem sã nu vedem cãtarea din cauza
înãlþãtoarelor, ori a cefarelor (bã, da’
ãºtia nu mai au nevoie, cã le au de la
mãsa naturã...). Ne-nãlþãm pe vârfuri
(prin Alpi, la ski, ori în Himalaya, prin
Tibet, sã cumpere niscaiva indulgenþe
de la Dalai Lama), sã vedem luminitza
de la cãpãtâiul tunelului, cãutãm da’ nu
gãsim, e-aºa o beznã-n capu’ lor
c-orbeºti, ca orbeþii...). Oricum, au juns
sus, s-au ajuns singuri, precum
ºerpuitorul Ouroboros care-ºi muºcã
coada cu poftã ºi-ntreaba a cui o fi...
Da’ o sã-i ajungã sudãlmile Istoriei, ºi
poate ºi deneau... Aºa sã-i ajute
Dumnezeu...!
Or plãti ei, om plãti noi, fãrã
plãcere le-om duce toate, de e pace
de-i rãzboi… Dacã citim cuvântul ãla
buclucaº în oglindã, gãsim ºi alte alea,
da’ nouã ne-a plãcut treaba cu raþa, ori
cu rata… Prima versiune picã, din cauza
ouãlelor carele vara îs nocive, iar cât
despre raþa cu portocale, felul ãla de
rezistenþã de la Ritz, care costã cât un
cârd de raþe ºi oranjeria de la Luvru, nu
mai e cazul, cã’ e crizã, nu de alta.
Oricum, eu unul n-aº putea mânca
aºa ceva...
Treaba cu rata e la modã, cã
te-mprumuþi de la bãnci pân’ te muþi,
adicã te lasã ei pe drumuri, te dau afarã,
sã devii ecologist... Cu rata mã duceam
ºi eu la ºcoalã când eram de-o ºchioapã
(deºi nu eram ºchiop...), ºi totuºi,
nu-mi amintesc sã fi plãtit vreodatã în
rate... Ãºtia, deºi n-au ºcoalã multã, deci
nu prea ºtiu ce-i aia ratã, vin la parlament
ºi-n alte posturi de primã importanþã
direct cu autocaru’, ori cu Merþanu...
La noi numa’ proºtii se mai
împrumutã ºi plãtesc în rate, jmekerii
furã en gros, cu tiru ºi trenu’, ori cu
vaporu’, depinde în ce ape se scaldã...
Cã ei sunt învãþaþi (erudiþi, instruiþi) cu
piscina cât Þiglina, cu iahtu cât gara de
nord, cã la banii lor, minte la ce le mai
trebuie?! Totu’ e sã-i vadã lumea ce
motor au, cum le-atârnã € -ii pe-afarã…
Deviza lor (de la Sapard citire ºi-a
urechilor ciulire: Euroi au fost, euroi
sunt încã, ºi-ncã mulþi, pe ei, bãieþi, cã
noi e isteþi!).
Cine te-a pus, Flori dragã,
s-arunci cuvântu’ ãsta, iar eu sã ridic
mãnuºa? Ce-o sã zicã lumea bunã, cã
telectualii ãºtia-s buni de legat…
Aºa-mi trebuie! De fapt, aºa-þi trebuie...!
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Corespondenþã

René Char ºi Albert Camus
RENÉ CHAR CÃTREALBERT CAMUS
Paris 1 martie 1946
Dragã domnule,
Aº fi fericit sã avem ocazia de a ne întâlni1. Mi-ar face
plãcere sã vã împãrtãºesc deplinul meu acord cu Caligula2 în
afara simpatiei ce o încerc faþã de dumneavoastrã.
René Char
René Char – 6 rue Victorien Sardou, arond. 16.
P.S. Mã aflu la Paris pentru încã vreo zece zile, apoi plec în sud:
L’Isle sur Sorgue – Vaucluse.
ALBERT CAMUS CÃTRE RENÉ CHAR1
4 martie [1946]
Dragã Domnule,
ªi eu aº fi mulþumit sã vã vãd. Sãptãmâna viitoare2 plec
într-o cãlãtorie. V-ar deranja sã treceþi sãptãmâna aceasta într-o
dimineaþã, în jurul orelor 11, pe la NRF?
Dacã nu vã convine, vã propun sã pãstrãm aceeaºi orã
ºi fixaþi-mi prin poºta pneumaticã locul ºi ziua. Oricum, vã
mulþumesc pentru faptul cã aþi acceptat sã figuraþi în colecþia
mea. Îmi plãceau mult aceste File ale lui Hypnos1.
Aºadar, pe curând, ºi fiþi încredinþat de simpatia mea.
Albert Camus
…………………………

Pânã pe 15 iulie: Le Panelier prin Mazet Saint Voy – Haute Loire
Apoi: 18 rue Séguier – Paris, arondismentul 6.
RENÉ CHAR CÃTRE ALBERT CAMUS
5 iulie 47

RENÉ CHAR CÃTREALBERT CAMUS

1

22 iunie 1947
Dragã Albert Camus,
Cei cãrora le place sã numeascã gãurile din zid ornate
cu zãbrele cãi ale viitorului, iar inima lor pãcãtoasã artera omului,
dupã Ciuma2, nu-ºi vor mai face iluzii. Aþi scris o carte foarte
mare. Acum copiii vor putea din nou sã creascã, iar himerele sã
prindã viaþã.
„Cei scuzaþi” vor redeveni indiferenþi. Timpul nostru
are cu adevãrat nevoie de dumneavoastrã.
Vã transmit întreaga mea admiraþie afectuoasã.
René Char
……………………………
ALBERT CAMUS CÃTRE RENÉ CHAR1
[Le Panelier] 30 iunie [1947]
Dragã René Char,
Am fost tare mulþumit de scrisoarea dumneavoastrã.
Sunt puþini oameni astãzi ale cãror limbaj ºi atitudine sã-mi placã.
Dumneavoastrã faceþi parte dintre aceºtia – singurul poet care
azi a îndrãznit sã apere frumuseþea, sã o spunã clar, sã arate cã
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ne putem bate pentru ea ºi totodatã pentru pâinea cea de toate
zilele. Neexcluzând nimic, dumneavoastrã mergeþi mai departe
decât ceilalþi. Este destul pentru a vã mãrturisi bucuria pe care
mi-a prilejuit-o afectuosul dumneavoastrã acord. Ceea ce nu are
nimic de-a face cu calitãþile sau defectele Ciumei. E ceva
mai adânc.
Aº putea acum sã vã cer sã-mi faceþi un serviciu, ca
unui vechi camarad? Iatã: sunt obosit de Paris ºi de pegra pe
care o întâlneºti aici. Dorinþa mea profundã ar fi aceea de a mã
întoarce în Algeria mea, care este o þarã de bãrbaþi, o þarã
adevãratã, durã, de neuitat, însã din motive foarte diverse acest
lucru nu este cu putinþã. Ori Franþa pe care o prefer este cea a
domniei-voastre2, ºi mai exact poalele Luberonului, munþii din
Lure, Lauris, Lourmarin3, etc. – Pânã în prezent, literatura nu
mi-a adus bogãþie. Însã Ciuma îmi va aduce ceva bani. Aº dori
sã cumpãr o casã în þinutul acela. M-aþi putea ajuta?
Vã imaginaþi desigur ce anume mi-ar conveni. O casã
foarte simplã, deºi mare (am doi copii ºi aº dori ca, din când în
când, sã o pot aduce pe mama sã stea aici), cât mai depãrtatã
posibil, mai mult comodã decât confortabilã, în faþã cu un peisaj
care sã poatã fi privit îndelung.
Îmi cer scuze pentru aceastã cerere. Mã mai adresez ºi
altora1. Însã în dumneavoastrã am încredere: vã veþi pune în
locul meu. De aceea vã scriu toate acestea cu simplitate. Dacã
nu cunoaºteþi nimic, nu vã alarmaþi. Pãstraþi mereu gândul meu
frãþesc
Albert Camus

Dragã Albert Camus,
Vã mulþumesc pentru scrisoare ºi prietenie. Cu
dumneavoastrã cuvintele îºi regãsesc sensul lor exclusiv la fel
precum imaginile care nu înseamnã nimic dacã nu sunt ºi
sentiment (ºi adevãr).
Pornesc imediat în cãutarea unei case ºi vã voi þine la
curent cu demersurile mele. Existã un sat care se numeºte
Cabrières la nouã kilometri de aici, singurul sat cu adevãrat la
locul sãu, scãldat iarna ca ºi vara într-o luminã extraordinarã. Se
ajunge la el foarte uºor. Are în faþã marele lanþ al munþilor Luberon
în partea sa cea mai importantã ca lungime. Am sã-mi îndrept
cãutãrile în direcþia aceasta, fãrã însã a neglija alte eventualitãþi.
Voi fi foarte fericit sã vã numãr printre vecinii mei.
Cu toatã afecþiunea, al dumneavoastrã
René Char
L’Isle sur Sorgue – Vaucluse.
………………………..
RENÉ CHAR CÃTREALBERT CAMUS
Marþi [dupã 1956]

Dragul meu Albert
Cum vã mai simþiþi cu adevãrat? V-am sunat mai
adineauri ca sã aflu veºti, dar portãreasa tocmai mi-a spus cã aþi
plecat de dimineaþã.
Dragã Albert, tãiaþi cu un cuþit bun, pentru ceva timp,
toate activitãþile obositoare. Scuze pentru aceastã recomandare,
însã drumul vã este prea anevoios ca prietenii sã nu se îngrijoreze
pentru forþele dumneavoastrã. Nimic nu meritã sã vã
compromiteþi sãnãtatea! Un pic de înãlþime, de lãrgime ºi de
nesupunere v-ar prinde bine.
Existã urãrile. Eu prefer certitudinile. Vã îmbrãþiºez
frãþeºte. R. C.
P.S. Nu ezitaþi sã veniþi sã sunaþi ziua sau noaptea,
pentru mult sau pentru puþin.

NOTE:
1. În textul pe care îl dã ca
postfaþã la Posteritatea
soarelui, René Char scrie:
„Mai târziu, dupã Eliberare, am
primit o scrisoare de la Camus,
cerându-mi Filele lui Hypnos,
al cãrei manuscris se afla la
Gallimard de câteva
sãptãmâni, pentru colecþia sa
„Espoir”. Nu cunoºteam
aceastã colecþie pe care
Camus începea sã o punã la
punct cu lucrãri, de preferinþã
ale altora, pe care le reþinuse.
Termenii scrisorii lui Camus
mi-au plãcut ºi mã incitau sãi încredinþez Hypnos. Citisem
câteva dintre articolele sale în
Combat. Îmi plãceau la ele timbrul precis ºi probitatea. La atât
se reduceau cunoºtinþele mele.” Nu am gãsit nicio urmã din
aceastã primã scrisoare a lui Camus.
2. Caligula s-a publicat la Gallimard în septembrie 1945. Piesa
este pusã în scenã în aceeaºi lunã, la teatrul Hébertot, de Paul
Œttly, un apropiat al scriitorului. Camus a locuit la familia acestuia
în Panelier pe timpul rãzboiului. A se vedea Olivier Todd, Albert
Camus. O viaþã, Gallimard, 1999, „Folio nr. 3263, p. 413 þi 539.
Tot Paul Œttly va asigura regia la Cei drepþi în decembrie 1949.
Sã ne amintim cã piesa Caligula i-a revelat publicului pe Gérard
Philipe ºi Maria Casarès. În privinþa felului în care a fost primitã
piesa, ne putem referi la Camus, Opere complete, I, „Pléiade”.
Printre altele, existã o înregistrare a piesei Caligula, în lectura
lui Camus, într-o cutie cu 3 CD-uri apãrute la Frémeaux &
Associés.
1. Plic cu antetul NRF ºi adresa strada Victorien Sardou, nr. 6
(Paris 16). Hârtia poartã ºi ea antetul NRF.

2. În 1946, Albert Camus întreprinde o lungã cãlãtorie în Statele
Unite la invitaþia serviciului de relaþii culturale din cadrul
ministerul Afacerilor externe. Se îmbarcã pe 10 martie la Le Havre,
pe vasul Oregon, înapoindu-se pe 21 iunie, dupã zece zile
petrecute pe mare, debarcând la Bordeaux. Jurnalul acestei
cãlãtorii a fost publicat prima datã în 1978 sub titlul Jurnale de
cãlãtorie, la Gallimard, fiind mai apoi integrat în Caiete în ediþia
de Opere complete, II, p. 1046 ºi urmãtoarele. A se vedea în
acelaºi volum ºi textul conferinþei þinute de Camus pe 28 martie
1946, la McMillin Theater, intitulatã „Criza omului” (p. 737 ºi
urm.) cât ºi discuþia avutã cu Dorothy Norman (p. 674-677). De
asemenea, se mai poate consulta Herbert R. Lottman, Albert
Camus, Seuil, 1985, „Points”
nr. 10, pp. 390-406, cât ºi
Olivier Todd, Albert
Camus…, op. cit., pp. 551568, care dã mai multe detalii
asupra a ceea ce simte Camus
de-a lungul acestei cãlãtorii,
îndeosebi graþie scrisorilor
adresate lui Michel ºi Janine
Gallimard.
1. Filele lui Hypnos apare în
colecþia „Espoir” creatã de
Albert Camus în octombrie
1945. Ediþia originalã este
însoþitã de o bandã reluatã de
René Char în Cercetarea
bazei ºi a vârfului (O.C., op.
cit., p. 653).
1. Pe hârtie cu antetul: „strada
Victorien Sardou, nr. 6 / Paris
(16) / Jasmin 15-24 / & L’Islesur-Sorgue – Vaucluse [menþionare manuscrisã]”.
2. Ciuma apare la editura Gallimard pe 10 iunie 1947. Este un
succes imediat. Romanul primeºte Premiul criticilor pe 14 iunie.
Camus era deja plecat la Panelier, unde mai stãtuse în timpul
rãzboiului. Dupã cum îi scrie lui Louis Guilloux, succesul cãrþii îl
zãpãceºte. În trei luni, Ciuma se va vinde în 96 000 de exemplare.
Albert Camus scrisese în dedicaþia de pe pagina de titlu a
exemplarului lui René Char: „Lui René Char, « Rãmâne doar… »
în amintirea vremurilor Ciumei fiindcã ne-au reunit aºa cum
trebuia. Cu admiraþia ºi frãþeasca afecþiune a lui Albert Camus.”
Camus i-a mai oferit lui René Char opt pagini manuscrise de la
sfârºitul romanului, care erau încã departe de versiunea
definitivã, împreunã cu urmãtoarea dedicaþie: „Lui René Char,
care, în aºteptarea împãrãþiei noastre, îl ajutã sã trãiascã pe
prietenul ºi fratele sãu întru speranþã, Albert Camus” (Vânzare
Pierre Leroy Sotheby’s, 2002).

Traducere de Vasile SAVIN
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Dan PLÃEªU
Întâmplãri anapoda
Telenovele cu milionari
- Noroc, ªonicã!
- Stai, nu-mi spune cine eºti, cã te ghicesc imediat. Am fost
colegi de ºcoalã.
- De clasã, ªonicã. Tu stãteai la geam.
- În rândul patru, banca de la geam, vorba cântecului. Ce
frumos era!
- De fapt, stãteai în rândul trei. Iar eu în faþa ta.
- Sigur cã te ºtiu... Tu eºti ãla în caietele cãruia eu trãgeam
cu ochiul!
- Eu, ªonicã. Ia zi, ce mai faci? Cum te descurci?
- Mã, cum sã mã descurc? Biniºor. Sunt milionar în dolari.
- Vrei sã fac infarct aici, în stradã? Tu?!
- Eu, ce te miri? Hai la o bere, ca sã-þi spun ce mi-a fost dat sã
trãiesc în ultimii ani.
- Doamne, pãzeºte! Cã n-o fi ceva de rãu?
- Da’ nici de bine. Uite, sã intrãm aici, cã avem ºi o masã liberã.
Bãiatul ne aduce douã beri, iar tu m-asculþi...
- Te ascult, ªonicã. Ia spune ce-ai pãþit!
- Mãi bãiete, pânã la revoluþie, mi-a mers aºa ºi aºa, eram
tehnician pe undeva, cã la carte n-am fost prea tare, cunoºti...
Însã imediat dupã ’89, uite ce mi se-ntâmplã. Primesc într-o
bunã zi un telefon din Australia. ªi un glas de bãrbat îmi zice –
nici mai mult, nici mai puþin – cã tanti Betsy – un fel de rudã
de-a mamei, varã de-a doua, de-a treia, cuscrã de soacrã, habar
n-am, cã nu ºtiam de ea – aºadar, tanti Betsy asta ar fi murit ºi
mi-a lãsat mie averea. Eram moºtenitor, carevasãzicã.
- Ce noroc pe tine! ªi era mare moºtenirea?
- Câteva sute de mii de dolari, pânã-ntr-un milion. Nu puteam sã
zic nu. Mi-a trimis banii, i-am luat, m-am vârât în afaceri. Nu eu
direct, l-am plãtit pe unul...
- Mare noroc ai avut, zãu! Sã-þi pice pe cap o avere!
- Stai cã are ºi urmare. Peste câteva luni primesc o scrisoare
dintr-o insulã din Polinezia. Mi-a explicat mie un profesor cã
Polinezia asta nu-i departe de Australia, pe undeva prin sudul
Pacificului. Iar Pacificul e un ocean, asta ºtiam... ªi scrisoarea
era semnatã chiar de regele insulei, nu-i mai þin minte numele.
Chestia era tare nostimã. Tipul o iubise cândva pe tanti Betsy,
cea pe care o moºteneam eu, iar acum regele ãla, aflând cã ea are
un neam în România, s-a gândit sã-mi scrie ºi sã mã roage frumos
sã-i primesc un cadou.
- Adicã, te cadorisea fãrã mãcar sã te cunoascã...
- Exact. Iar regele ãsta îmi propunea trei oferte, la alegere. Unu:
sã mi-o dea de nevastã pe cea mai frumoasã fatã a lui; doi: sã fiu
moºtenitorul sãu la tron; ºi trei: o tonã de aur!
- Aur-aur?! Hai cã-i gogonatã rãu!
- Mãi bãiatule, mi-ai cerut sã-þi spun, þi-am spus. Evident, am
ales aurul, pe care l-am transferat, nu fãrã probleme, la noi. ªi
m-am extins, cum se spune. Îmi mergea bine, nu mã durea capul,
când mã trezesc cu o nouã bombã! Tot din Polinezia aia. Mai
precis, din insula Maka-Maka. Cã mi-am notat, dacã mã-ntreabã
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controlul, sã ºtiu. Un alt iubit al mãtuºii Betsy îmi reproºeazã,
supãrat foc, cã am primit de la rivalul sãu, regele de care-þi spusei,
un cadou. ªi-mi explicã pãtimaº cã, de fapt, mãtuºa aia numai pe
el l-a iubit, iar celãlalt fusese un ticãlos, aºa cã mã ruga sã nu mã
supãr cã-mi spune adevãrul. ªi, bineînþeles, în semn de prietenie,
îmi cerea sã-i primesc ºi cadoul lui.
- Tot aur?
- Nu, dom’ le, de data asta, acþiuni. La un mare concern
internaþional de extragere a uraniului. Cã insula aia, Maka-Maka,
n-avea altceva decât uraniu. N-am avut încotro ºi-am primit,
m-am extins iar ºi-am ajuns multimilionar. Asta-i pãþania mea.
Îþi vine sã crezi tot ce þi-am spus?
- Sincer, nu.
- Nici altora. Cã m-au cãlcat zeci de controale în ultima vreme.
Lumea e rea. Ceilalþi milionari nu dorm, te lucreazã. Am fost ºi
reþinut pentru o perioadã... Da’ numai atât. Anchetatorii au înþeles
pânã la urmã situaþia ºi mi-au dat dreptate. Acum însã cred cã
am încurcat-o de-a binelea. Cã ºi de asta beau acum cu tine, ca
sã-mi înec amarul.
- Dar ce-ai mai pãþit?
- Am primit un semn de sus. De foarte sus. Stai sã-þi spun
la ureche...
- De la extratereºtri?!
- Un marþian care a iubit-o cândva pe tanti Betsy – el ºtie cum –
mã roagã frumos sã-i accept ºi cadoul lui, un mic meteorit
din diamante.
- ªi?
- Mãi, eu îl iau, bineînþeles, cum le-am luat ºi pe celelalte. Cã
prost nu-s, ca sã refuz aºa ceva. Dar i-am cerut marþianului sã-mi
dea ºi un act la mânã, ceva, o hârtie, din care sã reiasã cã
diamantele lui mi-au cãzut din cer. Însã ãsta ori nu pricepe ce
doresc eu, ori nu vrea sã-mi dea niciun document ca sã mã
înfunde. Cã fãrã hârtii mi-e fricã sã iau diamantele. Domnii de la
diferite agenþii de control ºi procuraturi au devenit din ce în ce
mai duri. ªi nu le mai plac deloc telenovelele...

BALADIERUL
Un poem pentru CCCLXV ºi încã una de zile ºi nopþi
BALADÃ ORI DE CÂTE ORI DISCIPOLUL
PRIMEªTE VIZITA MAESTRULUI
„Ocean îmi eºti, ºi cer mãrinimos,
Compasiune, graþie, miracol,
Sfinþenie, credinþã ºi oracol,
De-aceea te invit acolo, jos,
ªi-aºtept cu sufletul mai mare dragul
Sã-nnobilezi grãdinii mele pragul...
Þi-ofer mãtãsuri, smirnã, cãrþi în dar
ªi paradisul fructelor pe-alese!
Har, binecuvânteazã-mi rodul mesei,
Maestre radiind ca un altar!...”
A doua zi, la uºa cu zãvor,
În nerãbdarea vizitei mãreþe
Sã se reverse-ospãþu-ntre ospeþe,
Bãtu cu degetul un cãlãtor.
„Mi-e foame, sete, vin de prea departe
ªi nedreptãþi am îndurat, ºi moarte...”
„Eºti cel mai drag prieten, aºadar
Te rog, primeºte farfuria plinã
ªi bezna scânteiazã-mi cu luminã,
Maestre radiind ca un altar!...”
La poarta-ntredeschisã,-a treia zi,
Târâº în cea mai noduroasã bâtã,
O babã ticãlos de amãrâtã
De propria ruinã se-ngrozi.
„Sãracã sunt ca seceta, ºi goalã,
Aruncã-mi, fiule, prin gard o þoalã...”
„Ai nimerit acasã, Mamã, dar
Întâi te-aºtept cu-mpãrãteºti bucate,
Aºa cã-ncearcã-le pe sãturate,
Maestre radiind ca un altar!...”
Nicicum nu se-ntâlnesc prea la-ntâmplare
Discipol cu-Înþelept la drumul mare,
Urciorul cu-apa binecuvântatã.
„Nu-þi mulþumesc, spre cinste, în zadar,
Ci viaþa mea-i de mii de ori bogatã,
Când lãmpi mi-aprinzi de fiecare datã,
Maestre radiind ca un altar!...”
BALADÃ PE ÎNTUNERIC DESPRE FLUTURI
ªI ALTE MOLII ÎN LUMINA LUI DUMNEZEU
Prea îmi inspirã fioroasã teamã
Potopul scorpionilor de noapte,
De se-ngrozeºte gândul ce infamã
Blestemãþie naºte miazãnoapte...
Cu ochi de bufniþã, cozi de cometã,
Orbeºte curg nãvalã pe planetã,
Pufoºi, albi, strãvezii, fragili, de vatã,
ªi-i prigoneºte într-atât coºmarul,
Cã-n loc de-aglicã, stânjenel, muºcatã,
Aleg pe întuneric felinarul.
Îmi rod fereastra, veni, vidi, vici,
Închipuind viforniþe, tornade,
Astrale luminaþii de-artificii
Sub Ursa Mare, Orion, Pleiade.
Inexprimabil, moliile-mi spun cã
Nu în cuptor de-a valma se aruncã,
Nu-n candelabru, nu în lumânare,

ªerban CODRIN
Ci clipa veºnicã-o aleg, nectarul,
În revelaþie ºi abnegare,
Aleg pe întuneric felinarul.
Mai înþelept, cu bietele fiinþe
Aº întreþese-o rodnicã-armonie,
Schimbând îngrozitoare suferinþe
În netrufie ºi neduºmãnie,
Cãci Dumnezeu, egal, pe toþi ºi toate,
Ne cântãreºte din eternitate...
Nu frica mea, teroarea ºi dispreþul
Îmi vindecã de ignoranþã-amarul,
Ci somnambul fãcând-o pe drumeþul
Aleg pe întuneric felinarul.
Cu-acea-nþelegere ºi umilinþã,
În adâncimi citind abecedarul,
Cu fluturii alãturi în credinþã
Gãsesc ce-i fericire, ce-i durere:
Aici e Sfânta Sfintelor ºi-altarul
De liniºte, de pace, de tãcere
ªi-aleg pe întuneric felinarul.
BALADÃ ÎN CURÃÞENIA CU MÃTURI, PERII,
CÂRPE, BIDINELE PLINE DE RÂVNÃ
Erori ºi renunþãri s-au sublimat,
ªi netrãiri ºi desnãdejdi proscrise,
De sã se creadã crinul rafinat
Într-o rafinãrie de culise,
De-aceea, vicii îndulcim cu miere
ªi mulgem soarele pe cartiere
Fãrã mânii, ori alte-euforii,
Borcane aruncând pe uºã-afarã,
Cu resturi alterate de-utopii,
În curãþenia de primãvarã.
Bravi, mintea o golim de întrebãri,
Sã îndurãm mai veseli umilinþa,
Cã Dumnezeu mutându-se din cer
Credinþa ne-o mai ºterge, ºi cãinþa.
În sus dereticãm, pânã-ntre stele,
Cu mãturi, perii, cârpe, bidinele,
În jos, pânã în inimã,-obidiþi,
Dar voinicoºi, cu râvnã exemplarã,
Sã fie grãdinarii mântuiþi
În curãþenia de primãvarã.
Mai reparãm un gard, mai lustruim
Un munte fãrã-amurguri selenare,
Ori pavoazãm un fluviu anonim
Cu sãlcii bestial de plângãtoare.
Din întuneric scoatem stranii pete
ªi sprijinim destinul de perete,
De-a lungul geluindu-l, ºi cruciº,
Apoi urcãm cu tesla subsuoarã
Pe constelatul lumii-acoperiº
În curãþenia de primãvarã.
Nu-i vreo minune binecuvântatã
De-acel bãtrân dulgher de altãdatã,
Stejar de Louisiana substelarã,
Cu Leaves of Grass în plete ºi mustãþi,
Ci-i lemnul crucii, când Iisus pogoarã
Destãinuirea marii judecãþi
În curãþenia de primãvarã...
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Octavian MICLESCU
Blues de searã
mirosul toamnei înmiresmeazã
o femeie nepãsãtoare/
mirosul toamnei
ce se încruciºeazã cu tine pe stradã/
labirinturi, hotare
pe care zeii nu ºtiu sã le asculte ruga
am îmbãtrânit
ºi n-am apucat sã vãd cum se pierd
în zare
zilele ce se sting cu frig ºi teamã/
n-am apucat
printre rânduri tainice, strãvechi.
Cu jumãtatea
Mea de ochi
Cu ambele mâini
Cu cerurile toate
Între ploaie
ªi pãmânt
Îmi place sã te pierd
Hotelul dintre cele douã lumi
primãvara nu
murmur nu
ploi ºi
nici o stea dindãrãtul acoperiºului
printre streºini nopþile tot mai multe
tot mai umede
nepãsãtoare
privindu-te straniu de parcã te-ar cunoaºte
miºunã pe ziduri
ca un maestru de dans pe parchet
ce surdã e liniºtea
iar camerele-s pline cu angoase la etaj
expoziþie de tablouri
dada
sfârºit continuu
te prinde la intrare
mai apãsãtor decât lumina ieftinã a zorilor.
***
În ultimul timp
Înnumãr tot mai des nopþile
Iar peste podul Capricorn
Þipãtul lui Munch
Închipuita moarte a unui prieten închipuit
tu, cel ce þi-ai clãdit paradisul drept o bibliotecã…
iatã, prinºi de mânã tropãim pe timpuri ce se bifurcã
în lungul grãdinilor Luxemburg
(acele) grãdini amestecate cu noaptea ce ne cheamã desculþi
(acele) grãdini lipsite de puterea culorii
(acele) grãdini ruginite de cuvinte necuprinse-n poeme
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(acele) grãdini înfundate de poduri pentru nopþile noastre
distincte
(acele) grãdini ce þi-au slujit întunericul
devin acum strãine mie
asemeni unei nerecuperate moºteniri
de peste veacuri distanþã
a vitregei spade din braþul prinþului danez.
Iubito, gãseºte-i tu un titlu
Azi-noapte
în oraº fulgera fãrã sã ne fi bãnuit/
desculþi/
strângând consoane cu sensuri uitate
iar tu intrai în cadã
aºa... ca-n versurile lui Brumaru
dar, de ce sã vorbim despre astfel de lucruri?
ºi sã nu ne tãvãlim acolo,
în faþa casei/ pe jos/
cu buzele întredeschise
ca-ntr-o luptã corp la corp/
acolo unde vecinii incendiazã frunze
toamna/
cãci nu a murit nimeni din asta!
Fãrã titlu
m-a pãrãsit copilãria pe o uliþã
din Bãrãgan –
cu pietre, câini ºi palidã
întoarsã cãtre asfinþit
ce reinventeazã garduri
prietenii vechi cu mâini murdare,
gustul mierii ºi al toamnei,
foºnetul paºilor în iarbã,
noaptea/
astãzi fãrã de miracole/
în care le voi uita în curând pe toate
în curând... le voi uita pe toate.
Un azi prea lent
pentru Gia
În fiecare vers aº vrea
sã plagiez neobositele asfinþituri/
un ultim ceas
o uºoarã umbrã
o zi prea lent trecutã
se-ngroapã-n timp/ asemeni unei galere –
acele vase de spal-acum, de veacuri,
þãrmuri necunoscute.
În ce regat e dusã fericirea/
magia lumii
cu flori ºi verzile câmpii?
ªi unde-s zorile
acestor clãdiri încremenite
vecine
înfiorãtoarei nemuriri?

Georgia TATU
Oraºul tãcut
Varã
miroase-n aer a iubire
a trupuri tinere pierdute
în al visãrii labirint
miroase a dumnezeire,
când eu, cu ochii închiºi
te-alint.
ºi mai miroase a absint
ce umple suplele clondire
miroase-a flori de tei ºi iarbã
miroase-a crug de varã, toatã
când tu mã pironeºti, deodatã
cu ochii tãi, regeºti safire
miroase a dumnezeire
miroase-a iarbã-naltã-naltã,
miroase-n aer a iubire.
În ochii tãi albaºtri, cred..
în ochii tãi albaºtri cred
nu poþi sã contrazici chiar cerul
aºa cã ori de câte ori te vãd
încerc sã-þi înþeleg misterul
vreau ca sã ºtii, poete, spune-mi doar
cã mã iubeºti, cã vrei sã fii cu mine
cã n-am trãit o viaþã în zadar
ºi cã ne-aºteaptã zãrile senine
scãldaþi în auria lunã a verii
ca doi copii cu sufletele tandre
pe buze noi purtãm dulceaþa mierii
ºi-n suflete-o iubire care arde!
Vrãji
eu sunt urechea care-ascultã
mii taine, de demult.
uite, ochiul tãu,
l-am gãsit îngheþat
îl aºez pe o ramurã verde
ca sã-l fac din nou ochi luminat
îmi sângereazã mâinile
trebuie sã-l iau de jos
sã-l încãlzesc,
sã-l mângâi
sãrmanul ochi neputincios
sã poatã iar vedea
ºi sã mã poatã sfâºia.
în somn durerea mea,
mereu, va picura.
pe ramurile verzi
iar tu îþi vei apleca
ochiul ºi fruntea
peste trupul meu
peste inima mea
Din volumul de poezii „Oraºul tãcut” apãrut la editura
Fundaþia Culturalã Antares, 2008, Galaþi

Aurel SCARLAT

Catharsis
Pentru a noastrã intimã purificare
Mai e nevoie de catharsis,
Când subteran mal-praxis
Dã mitã artei literare?
Magellan
O minune din pãmânturi,
Precum finul porþelan,
Chipul tãu, fãrã descânturi,
L-a învins pe Magellan.
Lãsând þãrmurile sale
Naviga spre Ideal,,
Fantezii orientale
ªi fantoma unui ºal
Fluturând ca o chemare
A idilicului val.
Cânta mãrgãritare
ªi gãsi lumi de coral,
Umbra ta amãgitoare
Odihnind sub portocal.
Decupat dintr-un tablou,
Mâna unui Valasquez,
Chipul tãu, subtil ecou,
l-a învins pe portughez.
Protestantul
Copil abandonat în peisajul apostolic
De însuºi „primus inter pares”,
Nici tu nu mai ºtiai pãrinþii care-s
Sub bolta zidului catolic.
Priveai îndurerat la Christ,
La Adevãrul cel dintotdeauna;
Smerit îi mângâiai cununa
Ca fiul rãtãcit ºi trist.
Credeai cã El este naturã vie,
Ci nu tainica transformare
Din timpul Cinei de la Liturghie.
Citind ad literam, Scriptura-nãlþãtoare,
Te-ai îndreptat spre altã mãrturie,
Raþionând ce nu e raþiune muritoare
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Vasile TUDORIE
...VESTE!
Te cheamã durerile de ieri ºi de azi
S-ajungi sã zideºti, sã cauþi departele tânãr
Unde se ascund luminiºuri mânuite de peisaj,
Sã descoperi Golul din Gaura Cheii de Rai;
Cu ochirea-n ocol ºi caii-n galop suspendat
Evenimentele cerului din vãzduhul curbat cu cleºtele înroºit
Cã povara-ntunericului ne-aºteaptã la cotiturã,
Ajung sã o ºtie cei cu þelul în gâtul aprins...
Precum învãþãm sã înþelegem tãcerea Taifunului
Din codrii cu sevã de cãprioare ºi cerbi Descifrarea dunelor dese lasã nisipul în Fata Morgana Boncãluitul greu care nu mai tace-n mirean!
Dacã zarea e nãruitã, cum sã mai auzi...
Din vraful cerurilor, Pronia - Veste?!?
CANONUL ELEMENTAR
Sã zãboveºti lângã focul! lutul! apa! din Eu!
Zidirea cere jertfire - netrãdatã –
Starea alfabetizatã nu e destul pentru dodii!
Rupe cu nãduf secrete de miezonoptici!
Sapã în munþi izvoare de - Argint îmbunãtãþit!
Pãdurile au frunze ce-ºi cautã bolta în zãri,
Pe tãrâmul Albatroºilor se construiesc Luntrile...
Meridianul trece prin catargul cu iederã de pavoaz!
În Binele ºi Rãul ce se anunþã la cotituri
Lucrãrile ºi sângele cer creste mai tari,
De priveºti cu obidã ce va fi Apoi
Te încumeþi numai la profuziuni amânate!
Nãierii plutesc în oceanele cu þeste de Sirene Antropofage!

POEM DIRECT
(Izvoarele Dintotdeauna)
Doamnã Luminoasã, cu Nimbul pe axul puterii!
Ne loveºti în pântec, în spete ºi faþã,
Clocotul vibrant ne þine în suflul vital,
Sã gândim golul pânã devine deplin,
Zestrea grea din Lacustre, cu emoþie ne învaþã!
Când se sparge Clonþul dis-de-dimineaþã în pisc
Demnitatea Doamnã este cât mai aproape de firmament
Seamãnã cu viziunile cele mai imposibile
Rupe din þâþâni negura ºi fumul din gând,
Descleºteazã fãlcile Nimicului cu pârghia de Cristal!
Razele ºi Lira au multe de spus visului
Tu porþi dãrnicia, cãldura ce-nalþã drojdia purã,
Albãstreºti ferestrele pânã se îngraºã Înveninatul Colo mai departe, Drumul þi-e rupt în bucãþi,
Câte ni se-ntâmplã din pricina Vadului Dispãrut!
Dincolo ne-aºteaptã Izvoarele Dintotdeauna!
BELETRISTICA MAGNA
Beletristica „Cerebralã” lumineazã-ntr-una
N-o ºtie oricine, culoarea-i înafara curcubeului
Zãboveºte în limfã, lustruieºte stâncile cu ciobul de rocã,
Pãmântu-i în Ea ca un fãt în adâncul fãpturii.
Te iuþeºte în frunte, te scapãrã în rãrunchi
Loveºte struna câº, încurcã minciuna adusã cu ciurul,
Beletristica Cerebralã lumineazã-ntr-una
Clocoteºte-n arcade arcuite pe diafragma cu diagrame.

Soarele trece prin gura lor...O protuberanþã le-atârnã de limbã!

Cu dangãtul Ei loveºte furtuna-n bemol
De te doare în aer pana cãzutã din goeland
În stele de crezi...Ea le aruncã în flãcãri
E manã de patimi coaptã la þestul cu jar din
Vatra Suferinþelor...!

ELEGIA CÂNTÃREÞULUI
Pe fiecare aripã aºeazã un cuvânt pentru zbor;
Se crapã de ziuã în cuibul pãrãsit la cherem,
Între vaduri aruncã un val muzical,
Vede marginea prãpastiei ºi o ºterge din gând.
Dacã-l doare în profunzimi se gândeºte la Cer
Cautã pe cel mai înalt munte dar fãrã vãi!
ªi priveºte mai departe peste ani ºi ani
Soarele ºi orizontul în fiecare crâng vorbitor!

STÃRI DE CUVÂNT...!
Jurãm sã ne spunem crezul pe creste,
Scrâºnetul de piatrã rãsunã în noapte,
Podoabele noastre nu ne-acoperã inima;
Ce perenã e-n candele starea efemeridã...

De frige sau dã-n clocot marmura din fluid
Cautã cuvântul ºi Universul-n acelaºi ritm!
Ca sã afle cauzele ºi consecinþele lor,
Inventeazã continente pentru alte meridiane!
Când bate furtuna ºi se schimbã sensul busolei
Deschide uºa epocii ºi aprinde candela-n prag,
Icoanele îl inspirã ºi rugãciunea-l transpune în cânt
Cãtre cetatea Cuvântului Inefabil...!
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Necazuri ºi daturi înfloresc în pridvoare,
Pasãrea Crivãþului ne aduce o veste grea
Oamenii de veghe alunecã de pe munþi direct în Mare...
Într-un altar submarin al stãrilor de mãrgean...!
Mireasma pãdurii ne porunceºte calitãþile Dorului
Izbeliºtea din viitor o simþim chiar acum,
Altãdatã ºi mâine ne stigmatizãm gândul cu pliscul,
Urcãm în luminã cu stãrile calme...
Încântãm un colind ºi-i zicem în cer sã rãmânã
Apele vorbirii în gura boºtiurã a Stãrilor de Cuvânt!

Constantin TÃNASE
NECONTENITA REPETARE (IV)
Când s-a trezit din nou în faþa procurorului Codruþ
ªtefãnescu, a subcomisarului Temistocle Ardelean ºi a altora care îl
hãituiau ca pe o fiarã, nu-ºi amintea din episodul consumat în
apartamentul doamnei de la parter decât gestul ei de a-i cuprinde
umerii ºi de a-l sãruta. Nici mãcar chipul nu reuºea sã i-l recompunã cu
imaginaþia lui zdruncinatã de evenimentele din, sã zicem, ultimii trei
ani, dupã cum aflase de la anchetatori, vecini, de la bãieþii din parcare
etc. Ar fi vrut sã-i audã iar ºi iar vocea suavã, sã-i admire silueta
învãluitã în rochia strãvezie, sã-i simtã atingerea catifelatã..., dar nimic
din toate astea nu se închega în închipuirea lui obositã.
Spre a se convinge cã mintea îi funcþiona oarecum normal ºi
cã trecerile lui „dintr-o parte într-alta” (altfel nu avea cum sã spunã)
nu-i influenþau cu nimic judecata ºi nu-i tulburau discernãmântul, gândi
sã încerce un soi de probã si cu doamna Cecilia. Aºa cã i-a lãsat de
izbeliºte (nu mai ºtia pentru a câta oarã) pe vajnicii acuzatori ºi s-a
îndreptat cu paºi repezi cãtre bisericã. A ajuns la timp ºi s-a strecurat
prin mulþimea adunatã la parastasul fostului om de afaceri foarte prosper
care, dupã cum se zvonea, în ciuda numeroaselor pãcate din timpul
vieþii lui mizerabile, sau poate tocmai de aceea, a avut în final
buna-cuviinþã de a-ºi lãsa întreaga avere soþiei supravieþuitoare pe
spatele cãreia adunase nemãsurata avuþie.
S-a rostit cuvântul „bunã-cuviinþã” ºi chiar, pe ici pe colo,
acela de „respect” ceea ce, în mintea multora, ar însemna, în cazul de
faþã, cam acelaºi lucru. „Oare cât sã fie aºa-ceva la mijloc?”ºuºoteau
unii. „Nu cumva a fost ultima rãzbunare a rãposatului? Lumea
întreagã ºtie cã n-a avut nici un sentiment faþã de doamna Cecilia ºi cã
a suportat-o doar pentru banii tatãlui ei prin intermediul cãrora el,
rãposatul, a putut sã facã imensa avere pe care...” „ªi unde ar fi
revanºa?” „Pãi..., lãsându-i totul, a fãcut din ea cea mai râvnitã
femeie de prin împrejurimi, exact ca pe vremea când i-a cerut el mâna,
mãcinat de patima îmbogãþirii. Îþi dai seama câþi bãrbaþi o vor asalta?
Ce de hãmesiþi de pricopsealã îi vor mânca zilele cu insistenþele lor?”
Pompiliu nu agrea asemenea clevetiri ºi îºi abãtu gândurile în
altã parte. A privit mulþimea din bisericã ºi dintr-o datã a observat cã
erau acolo numai bãrbaþi, probabil veniþi ca sã-i dea târcoale bietei
femei. O cãutã pe doamna Cecilia ºi o aflã singurã-singuricã, rãtãcitã ºi
speriatã, ºtiindu-se pânditã de gloata aceea de bãrbaþi, inclusiv de
preot, rãmas ºi el vãduv de exact un an de zile. Dinspre altar rãzbãteau
frânturi de rugãciune: „... dã-ne nouã... Doamne... ºi ne iartã...”
Rãcoarea bolþilor ºi fiorul litaniei l-au copleºit. Cu greu a
distins figurile celor din încãpere: procuror, subcomisar, inspector ºi
cine mai era pe acolo. Aºa cum l-a surprins cã în bisericã, la parastas,
veniserã doar bãrbaþi, avu surpriza sã constate cã acuzatorii îl
abandonaserã ºi se preocupau de altceva, parcã fãrã legãturã cu acele
împrejurãri bizare. Într-un fel îi convenea situaþia întrucât, socotea el,
avea ocazia sã se uite mai bine la acei oameni anonimi care îi fuseserã
complet necunoscuþi pânã atunci, dar care lãsau a se înþelege cã ºtiau o
mulþime de lucruri despre el, în mod special despre activitatea lui din
ultimii trei ani. Vorba vine din ultimii trei ani, asupra chestiunii existând
serioase incertitudini, cel puþin din punctul sãu de vedere ºi, fireºte,
pãreri total diferite.
Procurorul Codruþ ªtefãnescu era un tip subþiratic, unii ar fi
spus astenic, îmbrãcat într-un costum clasic, ajustat cu grijã, de culoare
închisã ºi cãmaºã albã cu butoni aurii, ca pe vremuri. Îºi decheiase
nasturele de la gât ºi slãbise nodul cravatei pentru a cãpãta un aer de
preocupare ºi de efort.
Subcomisarul Temistocle Ardelean arbora o alurã atleticã
într-una din uniformele pe care le-a tot schimbat poliþia naþionalã în
ultima vreme de nu se mai ºtia precis dacã purtãtorii sunt funcþionari
publici, ori salariaþi la vreo firmã de pazã. Vorbea foarte puþin ºi numai

când procurorul îi adresa vreo întrebare. Însã, aºa cum urma sã se vadã
mai târziu, subcomisarul, sau ce o fi fost el, îºi asuma acea atitudine
rezervatã doar în prezenþa superiorilor, în rest dând frâu liber unei
veritabile înclinaþii spre flecãrealã.
În privinþa celui ce se prezentase cu emfazã inspector de
poliþie judiciarã, Daniel Gâdea, aspectul sau aparenþa fizicã nu avea
nici o importanþã. Putea sã arate oricum, impresia lui Pompiliu fiind
aceea cã omul cãpãta o nouã înfãþiºare de la o împrejurare la alta. Când
l-a abordat în parcare, protocolar, exprimându-se precis ºi corect i
s-a pãrut un soi de prototip, model sau altceva. Apoi, treptat fãrã a fi
nevoie de prea mult timp, omul a coborât, cât pe ce sã-ºi dea în petec
dacã Pompiliu n-ar fi avut inspiraþia sã-ºi reprime ispita de a continua
o discuþie ce s-ar fi putut considera ulterior provocatoare.
„În fine,” îºi spunea el acolo de faþã cu cei care adânceau
impresia cã l-au abandonat, „Cu toþii par sã dispunã de curioasa
capacitate de a-ºi schimba felul de a fi, interesant fiind de ºtiut
mecanismul intim al trecerilor de la o stare la alta...” ªi dacã aºa se
prezenta situaþia, gãsea potrivit sã se foloseascã ºi el de neobiºnuita
aptitudine de a trece instantaneu... Nu ajunsese cu acel gând pânã la
final când s-a trezit în apartamentul luxos al doamnei Cecilia. Ca ºi altã
datã, îi explica secretele unor preparate culinare, momentul ºi modul
de servire a diferitelor bãuturi, o iniþia în realizarea aranjamentelor de
tacâmuri, veselã ºi a altor obiecte a cãror prezenþã era aproape
obligatorie în sufragerie ºi în camera de zi, reþete pe care el le culegea
special de prin reviste, almanahuri ºi enciclopedii. Doamna Cecilia îl
asculta ºi îl privea cu expresia ei de încântare dintotdeauna, însã unuia
ca Pompiliu care o cunoºtea atât de bine, care îi expusese de nenumãrate
ori cum ºi când sã facã un gest sau altul, nu-i putea scãpa o discretã
frãmântare, o tensiune abia disimulatã. Intuia acea stare, o întrezãrea,
dar cum doamna Cecilia se arãta în continuare sedusã de prelegerea lui,
a dus-o pânã la capãt cu rigoare ºi competenþã. Era convins cã acea
întâlnire, ori iluzie a întâlnirii, sau ce era acolo, nu se va sfârºi fãrã ca
ea sã-i destãinuie motivul zbuciumului ei lãuntric ºi chiar aºa s-a
ºi întâmplat.
„Domnule Pompiliu,” îºi începu ea confesiunea ca o speranþã
de izbãvire. „Este posibil ca rãposatul meu soþ sã fi sãvârºit o nelegiuire
în ce vã priveºte...” Fãcu o pauzã ca sã respire ºi ca sã vadã reacþia lui.
„În ce mã priveºte?!” s-a mirat el cucerit în continuare de inocenþa ei
care parcã îi cãlãuzea gândurile ºi paºii ºi fiind pe punctul de a o liniºti
cu o droaie de cuvinte care se potriveau de minune unor asemenea
împrejurãri. „Aºa-ceva s-a rostit de mii ºi milioane de ori. Chiar nu
pot sã-i adresez acestei fiinþe o vorbã curatã, curãþatã de zgura
preaîndelungatelor întrebuinþãri?”
Apoi, doamna Cecilia i-a relatat în amãnunt cum repauzatul
ei bãrbat, om de afaceri prosper ºi cunoscut, pe când el, Pompiliu, era
la Paris, a pãtruns în apartamentul lui ºi a ascuns acolo lucrurile unui
biet bãtrân, sãrac ºi bolnav, ucis în locuinþa sa de criminali încã
nedescoperiþi.
„ªi asta cred cã v-a pricinuit neplãceri,” a mai spus ea,
justificându-ºi bãnuiala prin aceea cã, la douã trei zile de la fapta
bãrbatului ei, a avut loc o descindere a poliþiei la faþa locului unde s-au
gãsit lucrurile victimei pline de sânge ºi cu amprentele criminalului.
„Da, doamnã”, a catadicsit sã rosteascã Pompiliu. „Poliþia a
descins în lipsa mea...” „Vã rog sã-l iertaþi, domnule.” „Desigur. Nici
nu vãd o altã variantã,” a încercat el sã o liniºteascã ºi ca sã fie mai
convingãtor a început sã-i descrie un aranjament floral japonez, cules
de curând dintr-o revistã coloratã, însã nimic nu mai pãrea ca înainte
de mãrturisirea femeii ºi asta parcã l-a adus cu picioarele pe pãmânt.
„Cu siguranþã nu seamãnã cu ceva ce a mai fost!” i-a trecut atunci
prin gând ca o strãluminare. „E altceva decât s-a vãzut pânã acum.
Aceastã femeie ar putea sã însemne un fel de început.”

continuare în pag. 27
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Ioan TODERIÞÃ
despre “O antologie a literaturii
gãlãþene contemporane”
Viorel Dinescu

Motto: Un intelectual
este cineva a cãrui minte
se vegheazã pe ea însãºi
(Albert Camus)
Prodigios
ºi
cunoscut poet gãlãþean.
Cu lungi „falange
gânditoare” în cuvânt. Cu
aspre priviri în cuvântul
altora-refulare a frustrãrii,
încântãtoarei frustrãri
a valorii, a libertãþii de a
scrie, a lui ºi a altora, fãrã
în-de-mân(ã)-are, fãrã

în-cuviinþarea conºtiinþei valorii.
Poetul Viorel Dinescu, desprins de aceastã faþã prea
gânditoare prea încruntatã spre Altul, scrie ºi viseazã mult,
arde ºi lumineazã mult, în lungi cãrþi ºi lungã bucurie, satisfacþie
a „frumoasei cuvântãri literare”. Îi sunt proprii tehnici diverse,
genuri diferite în scriere. În toate cãrþile sale (16 la numãr)
garniseºte imaginile cu miniaturi (cerebrale) mentale, rãsfrânte
în detalii geometrice, ca un matematician (ce este) avid de veridic
în proporþiile lumii raþionale: „Drumul spre vârfuri e o permanentã
ispitã / Numai de sus poþi auzi cum vibreazã planeta” (Everest)
„Orice vorbã vorbitã într-o doarã / cãpãta gheare sau aripi”
(Iluzie), „De limite nu te aproprii / fãrã a spune cã este mai
departe de…dincolo”. (Dincolo)
Cu aceeaºi rigoare mentalã, urcuºul în astral se opreºte,
se odihneºte în expectaþie, în retrospectiva spaþiilor strãbãtute
spre „platouri noi de meditaþie”, „În tavanul de piatrã a lumii /
(miniaturã mentalã.) Zei morocãnoºi rãtãcesc neluaþi în seamã /
izgoniþi de milenii din altare ºi temple” (alte miniaturi mentale).
Pe culmile ascensiei în astral, poetul este rãsplãtit, rareori, dar
pe merit, de fapta trãirii poetice, de o Reginã, cu sãrutare
demonicã: „Aici stãpânã-i tãcerea, o tãcere de gheaþã / Primul
erou care-a spart-o fu înnobilat de Reginã / sub sãrutarea ei
sângele-i deveni albastru”.
Metoda, procedeul scufundãrii sinelui-teluric-aici, în
astralul - neantizat de om, de voinþã omeneascã risipitã imaginar
pentru o cauzã – a înãlþãrii, a desprinderii din omenesc, devine
metodã stilisticã, folositã de poet ca „recurenþã ºi ocurenþã”, a
spaþiilor cãlcate în picioare de om pe firul cu plumb (nevãzut)
întins între polii ancestrali ai devenirii. Mulþumit de sãrutãri
„teice”, în tãceri de gheaþã, aflã eternitatea neînsingurat, însoþit
de amintirea fiinþei, pãmânteanului ce-a fost, personalizatã,
îngemãnatã celestului dobândit: „Dar, împreunã cu el, pe platou
mai pãºi un localnic /Un cioban nepãsãtor, obiºnuit cu
prãpastia…/ Lui, Domnul Guvernator, îi dãrui o mulþime de lire /
Sã-ºi cumpere oi ºi tutun ºi ce i-o mai trebui pe lângã casã”.
Compromis astral, generozitate demiurgicã, conºtiinþã
a temeiniciei „urcuºului” astral, iatã câteva interpretãri ale
scufundãrii, ale dorinþei de scufundare, a fiinþei în neant, în
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albastru sânge neantic, printr-un sãrut mareic al tãcerilor
vorbitoare”. Poezia din care v-am lecturat ascensiunile,
înobilatele ascensiuni ale cuvântãrii poetice, este intitulatã
simplu: Everest, punct terminus, magic, al unei strãpungeri
cereºti, al unei comunicãri intermundale. Prin aceastã alegere a
titlului poeziei, poetul þine spaþiile strãbãtute pe pãmânt acolo
unde le este locul dinaintea creaþiei, dinaintea zilei x a creaþiei,
când nici de lumãnãtori omul nu avea nevoie, în sãmbâta de
marþi a plãmãdirii sale. Poetul Viorel Dinescu disciplineazã
desfrâul posibil ideatic cu biciul imaginilor succesive: „ce frâu,
cãpãstru au, sã þinã în vocabul tãceri ce-n sunet stau”.
Evident, imaginea purtãtoare de „fosforescente
senzitive” ºi de uniconºtiinþã transcendentalã, este un dar al
creaþiei spontane, al celor mulþi din umbra spiritului – pluralizare
a unui singur ºi unic de cuvânt înfãptuitor, metodicul poet Viorel
Dinescu. Imaginile, ca materialitãþi intuitive ale celui dintâi reazem
retinal al spiritului Dinescian pe lume au, ca sens figurat,
semnificaþii evolutive, sunt mesaje mesagere între spaþii,
nedescompuse de judecãþi estetice, încã, neconvertite la
contopire irealã. Aceste semnificaþii ale imaginilor – pe întreaga
întindere a poeziei sale – au ºi sensuri proprii, devastatoare de
etnii ºi etnic, de convieþuiri simbolice, dincolo, în infinitul
energiilor telurice devastatoare de fiinþã. ªi „opera” acestor
constituþii ale revoltei spiritului poetic Viordinescian
integreazã, cuadreazã simbolul semnificaþiei – imaginaþiei spre
noi tãrâmuri ale contemplaþiei.
Pot fi „sortate” pe specimene plastice, simbolurile
imaginilor „precum pe rafturi de bibliotecã universalã se aflã
cuvântul livresc, de om ademenit pe-ascuns sã sune în cereascã
lirã, prin vãmile izbândei de-a fi în om mai sus”.
Poetul Viorel Dinescu foloseºte, pentru etalarea lor,
verbul ca liant al acestor dulci inducþii în rãsunetul, liant de
izbândã a imaginii asupra semnificaþiei imaginative.
El aºazã imaginile ca antinomii în dispute spaþiale. Iatã-le în
Eros-Ant(e-)eros; carte a dualitãþii lor: „Se sparge ceasul verde
al tãcerii / Se-mprãºtie în umbre tremurând (Pãdurea spre searã)
Se sparg acorduri albe în fântâni / o toamnã neºtiutã-n salturi
vine (Giselle). Dar încercarea mea s-a spart în stâncã /
descoperind faleze de nisip. (Evanescenþã). Se sparge iar statuia
ta de apã / De trepte-adânci sãpate în tãcere (Eros Virtual). Sã
nu mai treci prin umbra mea subþire / Oglinzile le-am spart…Ca
sã dezgrop din neagra depãrtare / coloana ce s-a spart în þãndãri
triste. (Coloana spartã). Poetul adunã aceste „spargeri”, dintr-o
nevoie a „întregului sintetizat”, cu multã ºi ingenioasã mãiestrie
scriitoriceascã: „Te caut pe sub coloane inutile / prin care
pânze-ºi tes pãianjeni verzi” (coloana spartã) – rãspuns – soluþie
la penetraþiile oglinzii. Tot dintr-o conºtiinþã a unitãþii
indestructibile, uneºte ºi celelalte „cioburi ale mâniei sale
poetice pe real”:
Astfel, catrenul întâi din Eros Virtual, care este o
fãrâmiþare necesarã a închipuirii „asupra” realului nesacralizat:
„Se sparge în statuia ta de apã / De trepte-adânci sãpate în
tãcere / ªi cioburi minuscule în cãdere / Astralul serii necurmat
îl sapã /”, este pus în „antidestructibil, printr-o scufundare
contiguã liantului magic al lumii: „Într-o cãdere de când lumea,
lentã / Te pierzi ºi te aduni mereu în searã”.
Simbolismului Diurn, Viorel Dinescu, îi opune
simbolismul Nocturn, în aceeaºi poezie chiar, ori în „capitole
lungi” de dezbatere ideaticã a operei lui, vestalã cuvântului cu
însemne, blazon ºi efigii înãlþãtoare, de austerã stãpânitate
ideaticã.
Pe dominanta digestivã a simbolismului Nocturn,
simbolurile întoarcerii naturale sau artificiale picturalizeazã,
ontizeazã, neantizeazã evolutiv eu-l împovãrat de fiinþare, de

pelerinaj poetic spre izbânde dogmatice. Iatã aceste înfãptuiri în
cartea Grãdini suspendate: „ªi iarãºi rãsunã dinspre baltã
strigãtul nagâþului / - Ne cheamã Corãbierul. Trebuie sã fie EL”.
(Scorbura) „La început fiinþa se afla în stare difuzã / diluatã ca
un parfum…lipsitã deconcentrare…/ Nici un semn nu deosebea
ziua de noapte / Începutul s-a nãscut din crepuscul ? / Era
Amurg ? sau o Aurorã…(ori numai) moºtenire de cicluri
anterioare? (Întrebare continuã)”
Dominanta ciclicã a regimului nocturn, continuatoare
a sociologiei matrimoniale ºi nutritive existenþiale, se opreºte sã
respire în temporalitãþi matematice: „Chipul adevãrat al Realitãþii
(matriarhale) oglindit în apele tulburi ale Misterului (nutritivã
substanþã a realitãþii)…Misterul fiind singura noastrã
speranþã…în ceasul stabilit de un destin matematic”
(Întrebare continuã)
Creaþia, temã principalã a Zeilor de pãmânt, este
laborios dezbãtutã. Viersurile se dilatã epic renunþând la acorduri
muzicale din fidelitate pentru epopee, pentru alegorii edificatoare,
pentru nesfârºitã conversaþie între OM ºi CREATOR. Sunt,
aici, în aceastã carte, secvenþe ale asumãrii suferinþei sale,
salvãrii de suferinþã, reflexie a mitului Sisific dar ºi a „mitului
omului revoltat” pe ex-sitere, pe „a fi situat în afarã…”, pe
existenþã: „…Soarele, superb conchistador, „…el singur scria
pe nesfârºita boltã a exploziei iniþiale / mitologia abstractã a
valorilor absolute. (mitul Sisific) Se pare cã peste aceºti zei
trufaºi se-nalþã…o neclintitã lege a Rigori-Libertatea. (mitul
omului revoltat) (În temniþa unei legi inexorabile). Postulatele
Creaþiei, la Viorel Dinescu, susþin logiile raþiunii creaþiei, în,
pe, muchiile eseurilor retorice: „Ce calitate poate fi aceea care
nu are termen de comparaþie? Lumina fãrã umbrã nu poate fi
gânditã / Virtutea fãrã pãcat e un joc al imaginaþiei”…(Satana),
„Chiar faptul cã mã rãzvrãtesc…ºi pun întrebãri, e un semn Divin.
/ Eºti lângã mine! Cuget, deci Exiºti! (Erezie).
Poetul Viorel Dinescu, dând deoparte enunþiativul,
descriptivismul pseudoºtiinþific, zeismul inhibant, geodezismul
planetar, transferul de mitologii ºi resuscitarea lor incisivã în
text, transformã poemele din Zei de pãmânt în Arhipelag Stelar,
într-o altã aspiraþie ºi continuitate a creaþiei sale. În primul
subcapitol al acestei cãrþi, Un ochi ascuns ce privegheazã zborul,
socializeazã revolta sa pe lume în, prin lungile vitralii citadine
ale imaginaþiei ale intuirii urbei existenþiale: „Ceruri de luminã
trec unul prin altul / într-un râu de imagini neaºteptate /…iar în
umbra acestui prezent fãrã limite / nu se mai aude decât cadenþa
unor ceasuri de aur (Ceasuri de aur). „El locuia într-un punct
plin de înþelesuri (esenþiale) ascunse / neºtiind cã alãturi cineva
îi blestema moartea” (Rãtãcitoare semne) „Îngheaþã din nou
apele. Zilele mele sunt citite / Vã propun sã gãsim o pereche de
zaruri / pentru cãrarea cea adevãratã, fãrã întoarcere / peste care
ninge într-una de mai multe milenii” (O pereche de zaruri)
O altã faþã a simbolurilor întoarcerii. O altã neantizare a lor.
În aceastã carte, în capitolul: Înalt, frumos, înfrigurat
de teamã, poetul evolueazã, continuã stiluri mai vechi,
consacratoare cândva de faimã scriitoriceascã, abordând noi
teme, Diurne ºi Nocturne, noi dominante simbolice ale imaginii:
„Bunã ziua, doamna mea tristã…/ astãzi plouã în toate
peisajele…pe care le-am parcurs…” (Clar de lunã) „ªi clipa ce
trecuse precum o adiere / uita în aer gesturi în veci neterminate
/ Dar toatã –aceastã fugã spre-o þintã negativã / nu-mi va pãrea
vreodatã o oarbã irosire.” (Adiere) În toate volumele sale de
poezie, poetul dezbate cu mare rãspundere psihologicã,
paradoxul: „Nu poate fi dragoste mai mare, ca disperarea de a
fi”, paradox ce implicã revoltã ºi pasiune sinucigaºã. Îl prefer,
mai mult, pe acel Viorel Dinescu revoltat pe dragoste ºi, mai

puþin, pasionat sinucigaº în retorica absurdului. Raþiunea
prezenþei absurdului în poezie este dogma transcendenþei.
Credinþa în dogmã înfrânând strigãtul logic al fiinþei într-o
tãcere ilogicã a lumii, prin metaforã. Metaforã-figurã de
comunicare verbalã, fãrã de care poezia nu ar fi suprema
comunicare liricã, în creaþia literarã ce abundã „în timp ºi în
mode” viaþa poetului Viorel Dinescu.
O aparte preocupare, o, de mare preþuire preocupare
este, pentru poetul „cetãþean de onoare” a oraºului Galaþi,
scrierea de peste Prut, în care s-a implicat, cald pelerin ºi generos
oaspete, suferind alãturi de cei care iubesc limba românã fãrã
frontiere, lãudând nunta ºi hora româneascã, ca spaþii ale
renaºterii europene estice, pânã dincolo de „conductele ºi
ombilicele unor Siberii malefice.
Ne surprinde, la Viorel Dinescu, contrastul dintre
reacþia violentã faþã de alþii ºi omul sensibil, mereu adolescentin,
din scrierile sale lirice. Cartea Fronde, de prozã scurtã, numai
din titlurile de capitol: Plevuºcã, Crocodilii, Caracatiþe, ne
înºtiinþeazã omul revoltat pe „unde nu-s picioare vai de cap”, pe
imposturã ºi parvenitism, pe dinastiile prezentului cap-i(t)alist,
în care scriitorul este umilit voiniceºte de „Botriocefali”de
„Neamul lui Vipuºcã”, de „Promoroace-Holdin SRL”, de
„Vesparieni”, de „Belivaci”, de „Amor ghebos” , de „Dilimaci”,
de „Dragoste la preþ redus”, cum ne sunt intitulate dramele
ironiei existenþiale în aceastã carte. Iatã câteva peisajii, pe care
le puteþi recunoaºte cu uºurinþã în viaþa dumneavoastrã:
„Mandrabela apãruse în România, nu se ºtie de unde. El, de
fapt, iscãlea Mândra Bela, dar mitocanii îi poceau numele fãrã ca
el sã se supere (ªcoala Vieþii)”. „Dupã câteva afaceri în stil
mare, numite de ziariºti þepe, domnul Jan Valjan din Guzgani,
poreclit Sarsailã, …îºi dãdu demisia din partidul fantomã pe
care-l înfiinþase la el în baie, împreunã cu cei care-i datorau bani
ºi înfiinþã un grup de sprijin la alegeri parlamentare…(Calcule
algoritmice)” „Abia dupã ce s-a pensionat, bietul domn profesor
Bran Aristicã, zis ºi Calache, din cauza unei boli avute mai demult,
ºi-a dat seama cã-n tinereþea lui nu a fãcut mare brânzã. El a fost
filozof la primãrie. Toate lozincile din oraº sunt opera lui, dar
mafioþii ãialalþi, considerându-l turnãtor, nu l-au bãgat în nici o
afacere, deci nu ºi-a putut cumpãra garsoniera în care stã,
altminteri centralã, aflatã vizavi de closetul public. (Unde putem
gãsi un felinar de culoare roºie?)”
Ironie, sarcasm, veridic trist, comune nouã, radiografii
la minut, în care ne aflam voalaþi ºi împietriþi totodatã de..
ne-miºcare. Povestirile au întinderi respiratorii scurte, cât mânia
unui poet ce nu vrea sã înjure, nici sã jure pe crucea onoarei sale
de poet, cât privirea „sângeratã de înãlþime”, a unei conºtiinþe
civice – a altora – din, sub care înfãptuim demos- craþii,
auto-craþii matrimoniale, algoritmice, politice. Da, sunt plãcut
surprins de genul violenþei sale în prozã, unde, Viorel Dinescu
ne învaþã cum sã fim drepþi în faþa strâmbãtãþii tranzitului nostru
înspre speranþã, înspre ide-al circumspect, mai mult decât
violenþa sa – Confluenþã în afluenþe posturale” Cu toate acestea,
Viorel Dinescu este, rãmâne poetul sensibilitãþilor ana-litice,
suavelor logii psiho-analitice, ce ne sunt, ce ne pot fi, iluminãri
neînveninate : „Din ochii tãi cad frunze ca niºte fluturi /infioraþi
de toamne sclipitoare / Oglinda lacului se stinge încet (în ciuturi)
/ ºi-n clipa ce se pierde adâncã în uitare” (Procesiune de lebede)
Da. Ipostazele iubirilor Vior-Dinesciene, cele pomãdate de
nocturn celest, ne cãlãuzesc ºi iubirile noastre, la fel
îmblânzitoare de himere, de frustrare, de revolte, ca în poezia
domniei sale: „În curând trenul va opri la peron / Prin gãri au
apãrut semnale ciudate / ºi pe deasupra noastrã îngeri de carton/
aruncã-n vânt afiºe colorate /” (Eºti tu, traversând amurgul)
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Moto: Dorm, resemnate sub tãrii
Mãri vaste de melancolii
(Edgar Allan Poe – Cetatea din mine)

Eugenia Delad
Ordonare a textului pe
principii diurne ºi nocturne.
Preponderent, poeziile ei sunt
reflexii ale regimului Diurn ºi a
dominantelor lui posturale.
Corpul fizic al cuvântului
IUBIRE, ca semnificant, este
trecut prin multe, frumoase
hlamide, ale semnificaþiei
iubirii, ale sensului ei diurn.
Diurn, deoarece, dincolo de
tulburare, iubirile poetei
Eugenia Delad strãbat, ca
simboluri ale întoarcerii,
revederii, risipirii lor în timp, mituri ºi mai ales drame astrologice:
„Am pierdut trei iubiri / una s-a mutat în cer / alta a alergat dupã
mine / pânã ºi-a rupt picioarele / ºi s-a transformat într-o
statuie…a treia? Da! A treia! ha, ha, ha, ha! / A treia s-a dezbrãcat
de alge în mijlocul mãrii / ºi a început sã tragã cu arcul dupã
stele cãzãtoare.”
Risipirea acestor iubiri, nu oricum, nu de oricine
înþeleasã rost al energiei (copilãriei) risipite, este imaginarã, ori
chiar imagine-simbol a conºtiinþei iubirii. Dincolo de înºiruire,
de aºezarea lor în amintire, ele, iubirile ne trimit la alte iubiri.
Cum? Prin aceleaºi dominante, ca „cele trecute, scufundate în
neant”, în diferite neantizãri, care la poeta Delad, ca ºi mitul,
sunt idei în des-frâu, în des-repetare: „Mai am dreptul la o singurã
iubire! / ºi habar n-am ce sã fac / atunci când se va aºeza pe
amurg / încercând sã-mi descifreze sângele / codificat de
culoarea literelor…am sã o sãrut…cu o simfonie de flori de câmp
/ …am sã o invit la cafeneaua fluturilor / de pe catargul unei flori
de crin sau, poate, pur ºi simplu / am sã mã mut (cu ea) în Cer /
sub forma unei statui / care s-a dezbrãcat în mijlocul mãrii / ºi a
tras cu arcul dupã stele cãzãtoare. (Mai am dreptul la o singurã
iubire)
Dreptul la o singurã iubire, dupã cum vedeþi, este impus
de „empiricul imaginar”, de imaginea repetatã dinamic, cu alte
intensitãþi – reunite parcã – pentru a înfãptui iubirea supremã.
De reþinut „construcþia ciclicã” a poemului – specificã stilului
poetei.
Marea, ca neant, (ne)înseteazã fiinþa (ne)îndestulãtor
în unele ipostaze ale trãirii lirice, imaginare: „Daþi-mi marea / sã
mã îmbãt cu ea / s-o beau din amurguri / cu tot cu Celãlalt Tãrâm
ºi cu Dumnezeu, cu ancorele întunecate de alge… Mi-e sete de
mare, atât de sete, încât / nu-mi ajung câmpiile / nici dealurile
nici toate religiile lumii / care se dueleazã între ele pentru acelaºi
El / nici munþii care învaþã cursurile primare de la vulturi” (Mi-e
sete de mare)
Iar în alte ipostaze, apo-staze, epi-staze, în schimbul
neautizãrii, ne sunt enunþate conºtiinþe ale realului ºi irealului
care sã deplângã fiinþa temãtoare de neant:
„Sunt prea cuminte, de sãlbatecã ce sunt / nu te amãgi, nu sunt
o livadã domesticã / în care cresc merele prohibite ale cunoaºterii
de sine! / Sunt nisip sãlbatec…într-o fotografie închisã în
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Clepsidrã” (Sunt nisip sãlbatec)
Poeta Eugenia Delad foloseºte fuga în tropi, în figuri
de sens, în imagini-simbol, cu fireascã dezinvolturã, semn al
perfecþionãrii unui stil – perfecþiunea provocatã de detalii în
expresivitate, de argintul frumos sfãrâmat în oglinzi vorbitoare.
Iatã metaforele ei: „femeie cu coapse fãcãtoare de
minuni”(metaforã ca efect semantic) „Oh! Dar eu vreau sã curg,
picãturã cu picãturã, pânã mã voi preface într-un fluviu-ocean /
în care îºi oglindeºte chipul Fecioara Nenuntitã” (gen de
predicþie non-pertinentã ce se produce la nivelul imaginilor
reunite) „Îmi zdrobesc Matricea Eternã din lagãrul materiei”
(metaforã tensiune ce pregãteºte libertatea, eliberarea sinelui
din corsetul existenþei telurice) „Sângele mamei se ceartã cu
sângele tatei în care bunica îl mai aºteaptã ºi acum pe bunicul,
sã se întoarcã de pe front” (metaforã-semanticã la nivelul textului
ca întreg, ca problematizare a imaginilor)
Aceste metafore, plãcute simboluri ale imaginarului
înobilat liric, se aflã, în antologia gãlãþeanã, în poemele: Sunt
nisip sãlbatec, Voi muri pentru a mã naºte singurã
Avem, prin lecturarea poeziei Eugeniei Delad, o nouã
concepþie poeticã, de derulare a imaginilor induse de logica
expresiei, precum într-o pânzã ondulatã de suflarea pictorului,
infinitul ideii, ce începe în noi, ºi sfârºeºte în, dincolo de cât
ochiul poate îmbrãþiºa în vindecãtoarele imagini ireale ale
omului iubit. ªi, nu-i veselã aceastã îmbrãþiºare a neantului în
viziunea poetei: „Port clipele în buchete de muguri descãtuºaþi/
…cu ºoaptele sângelui de fluturi ancorat în Însula Tãcerii /.
M-am luptat în cruciade cu nepãsarea realitãþii / ºi au murit, oho,
de câte ori, / sub ghilotina celor care vor sã-mi îngroape
cuvintele…”
Nu, nu fac parte dintre aceºti gropari. Poezia Eugeniei
Delad este drama noastrã a tuturor ºi, pentru a fi „respectuos
consumatã”, plecaþi-vã fruntea în paºii ei plutitori:
„Sunt o femeie peste care cuvântul aºterne metafore germinate
de cocori” ºi, s-ar putea, sã vã bucuraþi de rostul cuvintelor ei
luminãtoare.

PR O ZA
Cristian Biru
Motto: În societate ca ºi în artã
monologul preceda moartea (Albert
Camus)
Scriitor ce experimenteazã
canoane pe „feþele budiste” ale realului
moral, estetic, istoric, pânã dincolo de cât
vede un truditor literar schimbarea la faþã
a cuvântului; acelaºi la prima vedere,
pentru toþi, diferit ctitorit de unu ce se
aflã în doi, Cristian Biru.
Este caracteristicã acestui
scriitor dedublarea, multiplicarea, foldierea
psihicã înspre ºi dinspre auctorial, dinspre
cuvânt bine tãinuit de arhivar, înspre
cuvânt frumos divulgat de scriitor.
Aceastã însufleþire a lecturilor a trãirilor
atente, pasive la început în memorie, îºi,
se consumã în naraþiuni repezi, cu
repeziciune uniform presãratã în text:
reuniune a sintaxei ºi morfologiei întime
ce din plin struneºte, îndeamnã ºi zideºte
în scris literar, tânãrul-bãtrân, ingenuudevastator de mituri, absolventul de
litere facultative, profesorul de litere
îmblânzite, Cristian Biru.
Aceste divizãri multiplicative se
aflã numai în energia furtunos consumatã
de scriitor înainte, mereu în imprevizibil,
în câtã „neaºteptatã viziune” are creaþia
lui, proza lui, pe care o citeºti, aºa cum el o
scrie, cu înfiorare ºi reînfiorare de cuvânt
tainic mãrturisit.
În antologia literaturii gãlãþene
contemporane volumul II ( a prozatorilor)
Cristian Biru ne prezintã 16 pagini de
literaturã, de bunã calitate, dintr-o „faþã”
a creaþiei sale în prozã, intitulate, la un
loc, Cavalerul de nisip. Pornind de la
legenda Tãietorului de Capete, care judeca
faptele omeneºti în deºert, la Siiþi, dupã
dogma-catolicã (un prim contrast!) „Nici
o infracþiune nu e minorã”, care – ne spune
autorul – avea la bazã convingerea unui
ordin castilian foarte vechi, convingerea
cã cine minte poate sã ucidã (un soi de
cine furã azi un ou mâine va fura un bou
– de la noi), autorul îºi „construieºte
Cavalerul de nisip” cu paºi mici, cu spaþii
frumos strãbãtute, prin întâmplãri de
basm: „Într-un mic regat din deºertul
Iordaniei, regele Milan de Aragon se
pregãtea sã moarã înconjurat de cei doi fii
ai lui Alphonso ºi Diego…care aºteptau

cu emoþie un testament politic (alt
contrast)”.
Voi numi „contraste” la Cristian
Biru, acele cuvinte cu bunã ºtiinþã folosite
de el pentru a nu cãdea în strictã
contemporaneitate cu „basmul povestit”,
pentru a „universaliza” timpul legendar
pânã la nivelul comunicãrii în prezent,
prin cuvinte din cargoul prezentului,
citadin.
Timpul universal al povestirii,
comutã cu timpi cristianici, cu timpi
gnosici, cu timpul etnic al dogmei în
desfãºurare, din plin risipitã în conºtiinþa
justiþiarã a timpului istoric.
Regele Milan de Aragon este un
cruciat supravieþuitor , hãituit de
selgiucizi în Deºert pe Drumul care duce
nicãieri ºi salvat de tuaregi aºezaþi în
viziunea lui agonizantã, în Arca (lui Noe).
Dupã aceastã aºezare a cruciatului Milan,
a catolicului Milan, în neant, Cristian Biru
ne provoacã în lecturã în „lecturarea”
acelor vremi evocatoare de justiþie
talmudicã, de chisos, renunþând la
religiile timpului real, cel pentru care
„personajiile”, prinse în deºert de
propriul lor miraj, îºi (ne)vrednicesc
existenþele reale.
Nu înainte de a-ºi organiza
spaþiul social, juridic al existenþelor
fantomatice, dogmatice. Cum? Ca-ntr-o
lume realã, foarte aproape de lumea
noastrã realã: „Milan a înfiinþat Sfânta
Hermendad, a ales un Cortes (parlament)
care sã ia cele mai importante hotãrâri ºi a
decretat (ironic contrast, universalizare
temporalã) un singur impozit pentru orice
tranzacþie comercialã, impozit numit
Alcabala ca ºi instituþia (din nou
contrastantã) care-l strângea, ce vremuri
dogmatice…” Arca se „dezvolta
economic” ca orice „citadelã civilizatã”
din comerþ. Nu orice fel de comerþ: „Un
comerþ straniu cu o populaþie
necunoscutã. Noaptea, beduinii, plecau
(în deºert) cu carele pline de sare ºi
dimineaþa se întorceau cu carele pline
de aur”.
Tot regele Milan îl înscãunã pe
Tãietorul de Capete, pe justiþiarul
talmudic, în funcþia de conducãtor al
armatei pe care a numit-o Legiunea
cavalerilor întunecaþi. Ni se explicã în
text ºi legenda acestei legiuni: a
cavalerilor purtãtori de mãºti de argint,
pregãtindu-ni-se noi scenarii dogmatice,
ce vor culmina cu reînvierea cultului

justiþiei
talmudice într-o
altã
f o r m ã :
„cap pentru
cap”, în loc de
„ d i n t e
pentru dinte”.
Tãietorul de
capete care aºa se pãrea- murise odatã cu, sau, ceva
mai înainte de moartea lui Milan, se
reîncarneazã este reîncarnat în fiul cel mic
al regelui, Diego.
Fiul cel mare Alphonso, intrã în
stãpânirea realului. Fiului cel mic îi
revine stãpânirea irealului.
Existã în aceastã povestire
doctrina magicã a deºertului ca reflexie a
neantului mareic împietrit. Deºertul fiind
o mare pietrificatã, în al cãrui adânc
umbrele foºnitoare ale valurilor nisipoase
sunt fiinþele justiþiare ale dogmaticului, ale
absurdului în credinþã, ale intoleranþei
în faptic.
Prinþul Diego, ajunge – în
metafizicã existenþã - sã înhame un câine,
câinele Hamas, la plug ( ironie, legendã,
contrast dogmatic – de aceastã datã). Nici
magului solicitat sã vadã în timp dogmatic
comportamentul uman al prinþului Diego,
nu-i vine sã creadã, comportamentul
acestuia în (in)uman, în absurd…
Astfel, în acest fel, Cristian Biru
ne ademeneºte în scrierea lui ca într-un
basm românesc scris în altã etnie, într-o
etnie supranaturalã, cu alte valori morale
dogmatice, cu alte înfãþiºãri sacre.
Taglabiþii, Filistinii, popoare
fantomatice în deºert uimesc prin
legendele lor, relativa societate
supravieþuitoare numitã Arca (lui Noe)
din care speranþa vieþuirii în eternitate,
în vegetativ teluric, emanã în vieþuire
imposibilã, dogmaticã.
Frumos joc al întâmplãrilor –
legionare, al diegezelor docte, cum numai
un Cristian Biru ne poate oferi, atunci,
acolo, unde cãrþile lui sunt scrise pentru
noi. Citiþi „Omul de carne”, Kykekoa,
Bãtãuº în cârciuma blues-ului, Cartea
profului de românã- profesor Bourceanu;
al lui, al meu, al câtorva generaþii de elevi
ai Liceului V.Alecsandri ºi ai Liceului
Al.I.Cuza, ºi-i veþi înþelege stilul, mereu
nou, proaspãt, în neliniºtea unui epic unic,
original, devastator de prejudecãþi
estetice.
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Nicolae Bacalbaºa
Motto: Nu este-aºa cã-n ciuda
acelor proºti ºi rãi
Vom fi …. Mândri ºi buni în
veci cu ei?
(Paul Verlaine: nu este-aºa?)
Naraþiune a faptelor reale,
concrete, ce nu lasã, nu permite
imaginarului sã aproximeze trãirea
iniþialã, sã edulucoreze intuiþii
native.
Viaþa de medic „la bord”
este substituitã de autor vieþii
oricãrui „matelot”. Eu-l auctorial
al scriitorului Bacalbaºa este atât de puternic, în peisajul dramatic
al povestirilor sale încât ai senzaþia unor scene ºi înscenãri
shakespeariene. Spaþiile afective, cele care adunã personagii –
gurã cascã – în circul fãrã cupolã, în teatrul suspendat pe lume
(sã admirãm prostia justiþiilor, inteligenþelor cavernoase)
migreazã odatã cu dinamica neuniformã a unui limbaj acribic,
înspre, dinspre noi, spre cel care le calcã în picioare cu amintiri
proaspete, fãcându-ne pãrtaºi ai luciditãþilor retorice,
provocatoare de luciditate, aºa cum ele se clãdesc în suma
vocabulelor – pietre zgrumþuroase frumos rostogolite în
timpanele noastre, însetate nu de auz ci de adevãr relevant,
ingenuu relevat, acceptat, fãrã întortocheatã cãutare a ideii.
Textele, subiectele, tematica lor, la scriitorul Bacalbaºa
Nicolae, sunt forme plastice limpezi, scrise pentru un frate
mai mare, scriitorul erou, autoportretizat, care ni se
autoportretizeazã pe proprie rãspundere: credinþã în veridicul
întâmplãrii de a fi fost fãptaº la cucerirea Troiei, în vremea
anticului amintirii sale, în vremea confesiunilor, mãrturisirilor
postrevoluþionare, care, în scrierea domniei sale, nu mai sfârºeºte
revoluþii ce n-au început, nu(mai)sfârºeºte cugetarea
timpului pierdut.
Scenariul shakespearian de care vorbeam, cel
suspendat în ochii noºtri ca izbândã a rostirii „pe înþelesul
plebeului citadin”, este declamat în propoziþii scurte. Dialogurile
interioare ºi cele exterioare se reunesc înfrãþite de o idee cuþit
pentru a ne strãpunge hamletianic: „Am vãzut dar am tãcut” …
cºi odatã cu foamea ºi scandalul” …„Ala, tolomac, nu pricepe
nimic…” „- Tibi, ce au ãºtia cu mine?”, „Pãi, my friend, te-am
pãcãlit!”
Scriitorul continuã, în acest fragment de roman, limbajul
în argou, cu jargonul -sare ºi piper- reportericesc.
Prin asta, naraþiunea, diegeticul Bacalbaºian se apropie
de reportaj din infern ori, deseori, ascuns în cambuza durerii
trãirilor dramatice, ca memorial al prigoanei sufletului sãu
prin lumea obscurã (post)comunistã, cea plinã de prizonieri ai
cugetãrii libere la nimicul ori la întregul eliberãrii noastre
din, de (ne)înþelepciune. Da, din negândire – flagel deseori
constatat de scriitor a bântui lumea pelerinajului sãu prin lume.
Fãrã a-ºi propune ori premedita un gen literar consacrator, o
aurã antologicã ant(post)umã, medicul Bacalbaºa Nicolae ne
vindecã prin vraja-anestezicã a frazei sale, de scufundare în
leseferism, în jemafism, în jurnalism vulgar, propunându-ne
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reanimarea spiritului literar veridic. Altfel spus, omul de ºtiinþe
medicale vitale, scriitorul medic Nicolae Bacalbaºa, nu aspirã la
„genuri literare consacratoare de eternitãþi ºi nemuriri false”,
dimpotrivã, ignorând „genialitatea” lor, fãþãrnicia acestor genuri,
practicã stiluri diferite de scriere, perfecþiuni eterogene de limbaj,
foarte adecvate textului ºi subiectului tematic în dezbatere.
Acceleraþiile, vitezele acestor dezbateri se aflã în noi, cei revoltaþi,
posibil revoltaþi ca ºi scriitorul, pe o lume „cu fundu’ în sus” ce
numai în lentila minþii îºi va avea ºansa îndreptãrii simetriei ei,
prin legi ºi legislaþii scrise pe muchia cugetului omenesc.
Fraza scurtã; scurtã cât o respiraþie de om îmbrãþiºând
un catarg sfinþeºte tãrâmul de metal plutitor al vaporului ca pe
un spaþiu etnic, ca pe un nostalgic þinut românesc.
Mã întorc la întâia povestire din Antologia gãlãþeanã a
prozatorilor, scrisã de scriitorul Bacalbaºa intitulatã: „Avem noi
aici o plângere despre dumneata”.
Ni se deapãnã riguros, fãrã menajarea verbului ºi a
copulaþiei lui, povestea unui furt de alimente de la „cambuzã”,
de cãtre comandantul-cãpitan al navei Cotnari. Eroul, medicul
Bacalbaºa, este ofiþer III în acest spaþiu al amintirii deprinderilor
comuniste de înfometare prin proces verbal a unei mulþimi cinstit
– truditoare în vitregiile naturii, mulþimea echipajului navei.
Numai cã, democraþia, spiritul democratic, a ajuns ºi în mijlocul
oceanelor planetare, pe care le strãbãtea fragila mândrie apusã
comunistã, flota româneascã.
Ofiþerul III, se implicã în fapta echipajului de a înfrunta
hoþia cãpitanului ºi a clicii lui nenorocite.
Eroul medic, cinstit în aprovizionarea cu alimente, ca ºi
în diagnosticarea necinstei, ales fiind în aceastã „cinstire” de
cele douã sindicate: de la punte ºi de la maºini, ca „om de
încredere”, înfruntând pânda „clicii comuniste”, de la comanda
navei, fiind apãrãtor al „mulþimii înfometatã miºeleºte”.
Conflictul, ipostazele lui dramatice, nu este scop literar.
Momentul culminant ca ºi deznodãmântul povestirii este
spontan reliefat, cum numai într-un jurnal de bord descrie faptele,
cu nemiloasã cronologie, în strictã ºi nemijlocitoare ordine
divulgatorie, un cãpitan de cursã lungã în infern.
Scriitorul ofiþer III, domnul Bacalbaºa Nicolae foloseºte
aºa zisa scriere de rangul trei, în care pãrerile despre faptele
altora nu sunt inserate în text, pentru a nu tulbura realitatea
fapticã a evenimentelor în derulare. Scrierea de acest nivel se
mai integreazã în categoria „scrierilor de scenarii” pentru un
eventual pictural”, pentru un adevãrat „trip în spaþialitate
holograficã”.
„Hoþul”, cãpitanul hoþ de pe Cotnari, avea sã fie
pedepsit nu de oameni, ci de mare, de Dumnezeul mãrii –
Poseidon. În text aceastã justiþie divinã e redatã galopant cu
100 de noduri în gât pe secundã: „Din aroganþa ºi suficienþa lui
nu mai rãmãsese nimic…Peste patru zile eram la Bucureºti. Îmi
spune nevastã-mea: - ªtii s-a scufundat o navã româneascã în
Mediterana. Sunt trei dispãruþi. Am ºtiut, din primul moment, cã
era vorba despre nava lor ºi cã el e mort. Cum? Nu mã întreba, cã
nu ºtiu”
Cum de a ºtiut cã va muri „rãul” înaintea „binelui”,
scriitorul Bacalbaºa, ºtim noi”. Pânã în acest moment al justiþiei
divine, el a fost „binele” ce a înfometat „rãul”. ªi îºi dorea din
plin stârpirea „rãului omenesc”, chiar acolo în neantul purificator
de fiinþe, în infinitul mareic, agrest, al spiritului sãu
democratic.

Neculai I. Staicu Buciumeni
Moto: Omul ales nu alege, ci deosebeºte (Constantin
Oancã – Pod peste o cãdere, profesor poet, Corod, Galaþi)
Sã fi fost doctor în ºtiinþe politico-economice în anii 19471949 mi-ar fi fost foarte greu.. Nu cred cã i-a fost uºor nici scriitorului
care a trãit- pânã la urmã - din aceastã dulce ºi mieroasã îndeletnicire
de economist, economist în întreprinderi socialiste (1953, 1967-1982),
economist în ºcoala socialistã: profesor de ºtiinþe sociale socialiste (
între anii 1953-1967), numite acum socio-umane fãrã mamã.
Cã nu a putut „vorbi” despre câte a „vãzut”, în viaþa domniei
sale trãitã în utopia marxistã ce ne-a omogenizat pânã la anulare
personalitãþile, fiinþa naþionalã, ne-o mãrturiseºte chiar scriitorul, prin,
în, cum, cât scrie dupã „revoluþie”, nu cea din ’89, ci dupã revoluþia
conºtiinþei amintirilor încarcerate în tãcere, într-o viaþã de om, ºi
eliberate – în sfârºit – nouã, astãzi.
Energia, vitalitatea epicului Staicu-Buciumeni, este
uimitoare, precum uimitor este þinutul în care s-a nãscut, monahal ºi
expectativ, istoric ºi sacrosanct, dupã cum îºi, ne dezvãluie viaþa sa, în
Antologia scriitorilor gãlãþeni. A scris primele cãrþi la o vârstã plinã de
memorie , la vârsta de 70 ani.
În mod cert, cãrþile tipãrite sunt, dincolo de proiecþii ale unui
trecut continuu zbuciumat, cel strãbãtut de scriitor în biblioteci intime,
dragi lui, ºi o extrem de bogatã, luxuriantã arhivã, a unei literaturi de
sertar, a unor preocupãri literare tãinuite tainic. Acest impresionant
tezaur energetic, se divulgã nouã, editorial, în 52 de cãrþi scrise între
1997 ºi 2008, prin condei seismic-tremurãtor, cutremurat în pacea
noastrã, în nemernica noastrã pace europeanã (ne)defãimãtoare de
simþire naþionalã, de valori culturale, spirituale, autohtone.
Statistic, (Doamne, cum nu putem trãi fãrã frecvenþe relative!)
numãrul cãrþilor publicate pe ani, de scriitorul long-eviv-buciumenianNeculai I.Staicu, este: în anul 1977, publicã douã cãrþi; în 1998, o
carte; în 1999,cinci cãrþi; în 2000, douã cãrþi; în 2002, publicã ºapte
cãrþi; în 2003,patru cãrþi; în 2004, ºapte cãrþi; în 2005,trei cãrþi; în
2006, uimitorul numãr de 12 cãrþi; în 2007 o carte; în 2008, douã cãrþi.
Pe edituri: la Editura Fãt Frumos, Bucureºti, a publicat 38 de cãrþi, la
Editura V.Cârlova, Bucureºti: 11 cãrþi, ºi, ultimele douã cãrþi, la Editura
Sinteze, Galaþi: Transplantul; roman ºi Povestea unei mame; Schiþe ºi
Nuvele. Impresionantã este aceastã mare, voluminoasã ºi întinsã, creaþie
cvasiliterarã, prin abordarea diversificatã a speciilor literare: roman,
nuvelã, povestirea- ca unitate epicã, monografie, etnografie- ca substanþã
etnicã, istorie sentimentalã ºi portretisticã – ca exerciþiu al
retrospectivelor ºi retrospecþiei comemorative.
Desigur, clasificarea mea nu este strictã, ele, speciile se
întâlnesc ºi despletesc în teme istorice, lirice, ori strict sociale. Titlurile
cãrþilor sunt clar evocatoare ale unui conþinut ideatic: „La margine de
codru”, titlul acestei cãrþi îmi vorbeºte deja despre codrii Buciumenilor,
plin de mãnãstiri ºi strigãt de moarte (- bãtãliile istorice de la Mãrãºeºti),
„Pe dealul Smârdanului”, roman (ce ar fi trebuit sã fie), singur
vorbitor de, despre, infernul industrializãrii leniniste-hrusceoviste, a
spaþiului citadin-oriental Galaþi, vorbitor (fãrã voie) despre incubarea
conºtiinþei noastre în cvartale-ghetou.
O trudnicã dãruire dovedeºte scriitorul, prozatorul N.I.Staicu
Buciumeni, în evocarea sentimentalã, oarecum exegeticã, a unor
personalitãþi literare: Natalia Negru, femeie fatalã, Nicolae Filipescu,
marele roman, Ani de glorie ai Smarandei Brãescu, în evocarea
monograficã mãnãstireascã ºi a arhetipului naþional Buciumeni: Istoricul
satului Buciumeni, Mãnãstirea Buciumeni- monument istoric, satul
Buciumeni ºi Biserica Sf.Voevozi, Buciumeni – vatrã etno-folcloricã,
Mãnãstirea Dãlhãuþi prin veacuri, Biserica Adormirea Maicii Domnului,
din Râmnicul Sãrat, Spiritul mãnãstirean ºi cantemirismul, Monument
istoric - Mãnãstirea Sihastru.
„Istoricul” este fundamental scrierilor domnului Nicolae Ion
Staicu Buciumeni.Uneori excesiv de glorificat, de pãtimaº glorificat.
Fragmentul, din romanul Transplant, intitulat, Întoarceri triumfale,
dat Centrului Cultural Dunãrea de Jos, pentru antologizarea scrierilor
sale, ne înfãþiºeazã secvenþe de sfârºit de rãzboi mondial, în care o
armatã – mãcinatã de amintirea morþii eroice, ignorându-ºi parcã
epuizarea marºului invers european de 2000 de kilometrii, trãieºte, îºi
trãieºte imnul, apoteoza, victoria, ca-n Verdi, nabucudonosoreic.

Locotenentul
Mihail
Codrean, eroul din umbrã, înfãþiºeazã
comportamentul sãu de cuceritor al
„întregirii neamului ardelenesc”,
printr-o lungã defilare cadenþatã – cam
identicã în spaþii copleºite de izbânda
sãrmanei trupe de infanteriºti,
artileriºti, geniºti, transmisioniºti –
prea numeroasã dupã câtã
„moarte”îndurase, prea romanþat
triumfalizatã în, de, amintirea autorului
acestei scrieri: „câmpuri de tinere fete
aclamau cu cãldurã rãzboinicii care se
întorceau cu chipurile bãrbãteºti,
bronzate de soare ºi vânt, asprite de
ploi, de ger ºi viscol…Voci cristaline le urau bun venit în limba maternã,
întretãindu-se chemãrile în româneºte cu cele în ungureºte ºi nemþeºte
( discutabil „bun venit” în limba maternã) O comunitate de sentimente
nobile însufleþea mulþimea adunatã în marea piaþã a oraºului (substitut
al mitingurilor comuniste). Rãzboinicii au fost însoþiþi cu urale, aclamaþii
ºi flori (prea multe „aclamaþii risipite în text” )...”
Povestea „triumfalei întoarceri”este ºi mai ideal-istã, când
locotenentul Codreanu (tânãr personaj de operetã verdianã) cãlãtoreºte
ba cãlare, ba pe iapa Mona, nervoasã la urale, (care „sãrea lateral”,
când zbura un buchet de flori spre ea”, dar era redresatã cu dibãcie”,
pe calea cea dreaptã) ba într-o ºaretã, într-un docar, într-o motocicletã,
ne mai ºtiind nici el ce întruchipeazã moºierul, vãtaful, preotul,
învãþãtorul, întors de pe front, ori, chiar, holograma ultimului omorât
în luptã dreaptã - zmeul hitlerist.
Prea multã „poftã de defilare” la aceastã trupã supravieþuitoare
eternitãþii glonþului bine þintit în þeastã omeneascã, antipsihologie, ce îngreuneazã naraþiunea sãrmanei revederi a unei Românii
sfârtecate de bombe. Prea mulþi prefecþi, subprefecþi în calea acestei
oºtiri plinã de pãduchi ºi pucioasã, pentru a-ºi face plinul voioºiei lor
de a fi fost oameni politici. Ce fel de oameni politici? Antonescieni,
hortiºti, legionari, liberali, nu ne spune nimeni în aceastã povestire
antologicã.
Scriitorul, ignorând ºi el, ca ºi trupa lui scenograficã, detaliile
reale, conflictuale încã, a unui rãzboi proaspãt stins, cu mult scrum ºi
fum, încã, în conºtiinþe.
Pânã în cele din urmã, domnul N.I.Staicu, fost ofiþer activ
între 1942-1946 (nu ºtiu dacã ºi fost luptãtor la Stalingrad) este scuzabil
în aceastã metodã, cartea – se vede- a fost scrisã într-un sertar al
„patriotismului comunist” în care patria era unicã limbã, teritoriu ºi
spaþiu geografic, identicã naþiunii absolutiste suverane, românismului
fãþarnic glorificat. Îmi susþin aceastã afirmaþie, citind penultimele scrieri
din 2006 ºi 2007 ale domniei sale, cele din C.V-ul antologic.
Cinci cãrþi intitulate: Democraþie originarã, cu subtitluri
(anti)democratice: guvernarea trãdãrii naþionale, continuã degringolada
þãrii, etc.
Într-adevãr, dorinþa de democraþie, afirmatã de cei care au
trecut prin „flagelul comunist”, devine nostalgie a unui socialism utopic
volterian. Nu-i cale de întoarcere în conºtiinþa patrioticã înveninatã de
istorie. Sã nu confundãm ,însã, etnicitatea eternã a neamului - mitul
existenþei lui, cu „folclorul” temporalitãþilor politice însãmânþate de
istorie în neam. Poate, în aceastã interpretare a mea, scrierile „patriotului
Nicolae I.Staicu”au ºansã de a fi ademenitoare de românism, dar, mai
ales, de democraþie realã, universalizatã la nivel global: „patria este
locul- oricare din lume-unde pot trãi mai bine, mai liber, mai drept,
particularizatã la nivel european, în þinutul „dreptului ºi echitãþii
comunitare europene”, fãrã de care nu putem fi naþiune prosperã ºi
nici nu am fi fost decât sãrmane raiale orientale, balcanice, plãtitoare
de tribut pe mirt ºi baclavale, „La vreo Dunãre turceascã/Pe ºes veºted,
cu tutun/La mijloc de Rãu ºi Bun”.(Isarlîk- Ion Barbu).
Sã nu confundãm, aº spune în încheiere, dorinþa de a fi patriot,
cu manifestarea patriotismului în scrierea noastrã, pânã dincolo de
limitele democraþiilor înconjurãtoare nouã, democraþia existenþei, nobilei
existenþe a omului simplu, mai puþin cititor de carte, de biblie, de
constituþii, dar înþelept privitor în stele, augur cristianic, purtãtor de
rãzboaie-troiene cu acel simplu „trãiesc pentru a muri”, fãrã memorii
ºi case memoriale ant-post-ume.
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DICÞIONAR – Artiºti plastici gãlãþeni (29)
DIMOFTE, Constantin – sculptor, pictor, grafician
(n. 2 aprilie 1934, Bârlad – m. 23 octombrie 1999, Galaþi). Vocaþia
pentru artã l-a condus cãtre Liceul de Artã „Nicolae Tonitza”
din Bucureºti, pe care l-a absolvit în 1956, apoi s-a înscris la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. A studiat
sculptura cu maeºtrii Lucian Murnu, Corneliu Medrea ºi
Constantin Baraschi. În 1960, dupã absolvire, s-a stabilit la
Galaþi, unde alãturi de activitatea la catedrã, ca profesor la Liceul
de Artã „Dimitrie Cuclin”, a participat la manifestãrile colective
ºi de grup ale Filialei locale a U.A.P., a trimis lucrãri la expoziþii
interjudeþene ºi naþionale, ºi-a organizat peste zece expoziþii
personale în þarã ºi peste hotare. În 1967 a devenit membru al
U.A.P. Opere ale sale se gãsesc în colecþii de stat ºi particulare
din þarã ºi din Cehoslovacia, Polonia, Egipt, Israel, Franþa etc.
A realizat lucrãri de artã monumentalã pentru oraºele Galaþi
(Complexul Stadionului „Dunãrea”, în colaborare), Tecuci,
Focºani ºi Brãila.
Mulþi ani la rând, Constantin Dimofte s-a manifestat ca
sculptor, iar atunci când sãnãtatea nu i-a mai permis sã
ciopleascã lemnul, marmura sau piatra, nu a abandonat arta, ci
s-a îndreptat spre picturã ºi graficã, genuri tot atât de potrivite
temperamentului sãu liric, înclinat spre visare sau, dimpotrivã,
spre meditaþie. În sculpturã el a continuat pe cont propriu lecþia
maeºtrilor sãi de la Institutul „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti,
cultivând o creaþie bazatã pe o viziune realistã. Lucrãrile sale se
disting printr-o tratare simplificatã, volumele ºi formele sunt
epurate de detalii, reduse la elementele esenþiale. Fie în piatrã
sau lemn, în bronz sau marmurã, în ceramicã sau fier, el a realizat
o suitã de lucrãri de interior în care a dovedit o bunã înþelegere
a materialelor, investindu-le cu sensuri majore, conferindu-le
atributele artei autentice. Uneori se inspirã din arta popularã,
apeleazã la geometrizare, metaforã ºi simbol. Este de ajuns sã
privim rondebosse-uri sau compoziþii precum „Spicul”,
„Floricica”, „Motiv folcloric”, „Întrepãtrundere”, „Gura lumii”,
„Înaripare”, „Stol”, „Cocoºul”, „Familie”, „Solidaritate”, „Zbor”,
multe portrete sau nuduri, pentru ca sã înþelegem cã arta lui
Constantin Dimofte este a unui sculptor cu un timbru propriu,
preocupat în permanenþã de perfecþionarea limbajului plastic,
de exprimarea ideilor în forme cât mai sintetice.
Lucrãrile de picturã ºi graficã constituie ºi ele mãrturia unui
artist sensibil la culoare ºi la frumosul din jur, capabil sã aducã
în faþa privitorului poezia inefabilã a elementelor naturii,
delicateþea florilor sau sã construiascã compoziþii semiabstracte,
în care geometrizarea formelor ºi o cromaticã rafinatã sã
declanºeze puternice trãiri sufleteºti, sã îndemne la contemplare
sau la reflexie, la descifrarea unui mesaj estetic fãurit în cadrele
perene ºi parametrii de mare valoare ai artei autentice. Aºa cum
s-a putut observa, Constantin Dimofte a fost un liric prin
excelenþã, un poet al armoniilor cromatice, un artist de la care
poezia izvora din toate fibrele fiinþei. Deºi situate în zona
abstractului, artistul a cãutat sã gãseascã corespondenþe plastice
unor motive din aria noastrã culturalã, care constituie tot atâtea
permanenþe: zborul, jertfa pentru creaþie, problemele ce ºi le
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pune omul în legãturã cu nemurirea sufletului ºi cu viaþa de
dincolo, misterul cosmic etc. Le-a exprimat cum a crezut el mai
bine, fiind când exploziv ºi ºocant, când potolit, reþinut,
conferind culorii chiar accente dramatice. „Opera de artã, ne
spunea artistul într-o convorbire avutã în 1998, nu trebuie sã fie
numai un sumum de idei ºi sentimente, ci un adevãrat spectacol
de luminã, de culoare ºi forme, în care privitorul, la fel ca într-un
roman sau într-o compoziþie muzicalã, sã poatã sã comunice, sã
se regãseascã, sã se redescopere în aceste spaþii ºi sã poatã
chiar sã recompunã universul sãu în alte structuri decât cele
oferite de artist”.
Bibl.: Maria Magdalena Criºan, Artiºti gãlãþeni, Editura
Meridiane, Bucureºti, 1986; Corneliu Stoica, Artiºti plastici de
la Dunãrea de Jos, Editura Alma, Galaþi, 1999; Corneliu Stoica,
Identitãþi artistice, Editura Alma, Galaþi, 2004.

Corneliu STOICA

Maximilian N. Popescu VELLA

AL TREILEA SPIRIT
Capitolul 3
Tata vãzându-ne cât de bine ne simþeam, ne aduna din când
spre mal pentru a putea sã ne recupereze dacã scãpam saula din mânã.
Numai cã noi, cuprinºi de frenezia apei, ne zbenguiam de mama focului,
uitând la un moment dat cã ºtim sã înotãm. Ne-am pus pe scufundãri,
pe plute, pe cãlcat apa, pe înotat indiana, fluture, pe spate, în sfârºit
ne-am arãtat toatã ºtiinþa. Tata cu frânghia în mânã râdea împreunã cu
mama din toatã inima. Bucuroºi înotãm spre mal, ne tragem sufletul,
dupã care pãrintele, ne trage o chelfãnealã în toatã regula pentru cã
l-am minþit. Cristian o încaseazã mai puþin, deoarece se ºtia cã numai
eu pot sã fiu capul rãutãþilor. Aceasta a fost prima lecþie sub patronajul
Sfântului Nicolaie. A doua lecþie mi-a fost datã când am întârziat acasã
peste ora impusã. În oraºul T. prin anii ‘5o-51 se cerea ca zona sã
devinã Regiunea Autonomã Rusã. Spectacolele populare erau susþinute
de ansambluri lipoveneºti sau de cele hahole în care predominau
dansurile ruseºti sau imitaþia acestora, încheiate invariabil cu un
kazacioc(4) pe fond etilic. Mã întorceam acasã cu o nuia zdravãnã în
mânã, în chip de sabie cãzãceascã, jucând cu forþã dansul popular
rusesc sau ce naiba era. La capãtul strãzii, o umbrã se nãpusteºte
peste mine, mã înfaºcã de pãr ºi cu sabia cãzãceascã primesc o corecþie
tot sub oblãduirea bunului Moº Neculai. În timp ce eram argãsit, tatãl
îmi spunea sã respect ora de plimbare ºi joacã, necum ºi aici am reþinut
bine, sã nu te mai prind cã te mai duci la asemenea porcãrii. Tu eºti
român. Cred cã sfânta paparã am luat-o pentru a doua parte din
discursul tatãlui. A treia îndreptare mi-a fost datã pentru nerespectarea
cuvântului dat. Nu a fost o bãtaie, dar palma primitã într-un loc public
m-a durut mai mult decât toate celelalte. Dar au fost bãtãile rupte
din Rai.
La Moara Pãrãsitã, construcþia corãbii mergea anevoios,
dându-ne seama cã, din scândura existentã nu poate sã iasã decât o
barcã de maximum douã persoane. Mai multe lucruri fãrã importanþã
au fost trecute cu vederea. De pildã, nava nu avea chilã (5) ºi foarte
puþine crivace (6). Dacã pupa (7) am fãcut-o dreaptã pentru spaþiu
mai mare, iar nu are importanþã. Problema principalã a fost cã nici
unul nu fusese atent la închegarea provei (8), fapt care a condus la
sistarea lucrãrilor. A urmat o expediþie specialã pe ºantierul bãtrânilor
marangozi, pentru a vedea cum ºi în ce fel se prinde prova, dupã care
lucrurile s-au precipitat. Cãlãfãtuim barca, uitând sã bãgãm câlþii (9).
Calafatul, adicã smoala o luasem din magazia domnului Burduja,
pregãtitã pentru a smoli tablele acoperiºului casei ºi nu… Aurel nu
mi-a spus niciodatã dacã a furat-o, dar ºtiu bine cã nu am mai gãsit
niciodatã uºa magaziei deschisã. Vrând sã dãm barca la apã (10),
rãmânem însã ca ºtiuþii viþei la poartã nouã, vãzând cã nu avem pe
unde scoate opera navalã. Poarta de intrare- ieºire, era unicã ºi latã atât
cât poate intra-ieºi un om cu un sac plin în ºi din moarã. Zidul era
suficient de lat ºi temeinic construit pentru a nu fi dãrmat de furi.
Chiar dacã tot echipajul ar fi participat la lãrgirea porþii în mai puþin de
o lunã nu terminam. ªi un alt chiar. Presupunând cã am fi lãrgit poarta,
distanþa pânã la Dunãre era atât de mare, încât numai cu ajutorul unei
cãruþe am fi putut sã facem transportul. La momentul când s-a
pronunþat cuvântul cãruþã, parcã o baghetã magicã ne-a fãcut stane
de piatrã.
În urmã cu o varã apãruse pe piaþa radio - publicitarã anunþuri
de genul: colecþionaþi cutii de chibrituri ºi dacã formaþi alfabetul primiþi
ceasuri, mingi de fotbal, etc. Sau:(Acest anunþ era pentru vânãtori)
Pentru fiecare pereche de picioare de cioarã primiþi un cartuº.Ori un
îndemn ce ne era adresat direct: Copii,vã doriþi o minge de fotbal în
vacanþã? La fiecare kilogram de pãr de cal colectat mingea va fi a
voastrã. Era careva sã zicã un îndemn colectiv. Facem rost de foarfecele
casei ºi plecãm la întâlnire, La Coloane (Vechea piaþã turceascã din
oraºul Tulcea,construitã pe la 1821). În vara aceea se purta fotbalul pe
echipe din diferite ºcoli ºi clase.Locul desfãºurãri campionatului era
Arena Mircea. Deºi începuse întrecerea,mergea greu, deoarece mingiile
erau niºte sfere micuþe din cauciuc de îþi rupeai pantofi ºi degetele în
ele. Aºa cã chemarea mobilizatoare picase la þanc. Cãruþaºii îºi trãgeau
atelajele de-a lungul coloanelor, aºteptând un timp cereri din partea
clienþilor. Dacã aceºtia nu apãreau pânã spre miezul zilei, scoteau
zãbalele din gura cailor, adãpau animalele, dupã care le atârnau de gât
câte o traistã plinã cu ovãz. Oameni aspri, þãrani plecaþi din sate,
deveniþi o breaslã pe cale de dispariþie, se retrãgeau la Obloane Albastre.

Odihna începea cu câte o þuicã la cinzeacã,
cotinuând spre orele dupã amezii cu câte
unul, douã dorobanþuri. Din când, în când
mai erau cãutaþi de oameni care-i angajau la
câte o cursã. Se întorceau la cârciumã,
vãzându-ºi de treaba de acolo unde o
lãsaserã. Mai târziu apãreau soþiile sau
ibovnicile sã apuce ceva din agoniseala zilei.
Acasã erau guri de hrãnit ºi trupuºoare de
îmbrãcat. Sau daruri de dus ibovnicilor, cã
dacã nu veneau cu bani, muºterii nu mai
gãseau uºile deschise. Prea puþini, beau pânã se piºau pe ei, veneau la
cãruþã se trânteau cât de lungi sau scurþi erau, semnal pentru bietul
animal de a pleca spre casã. Se opreau cu stãpân cu tot aºteptând sãi vinã rândul de a fi îngrijit de familie. Dar tot stãpânul avea parte de
atenþie. Soþia, necãjitã ºi chinuitã, începea cu blestemele, îl cãuta prin
toate buzunarele, doar, doar va mai gãsi un leu, dupã care neputând sãl care pe haidamac, proceda de fiecare datã la fel. Lua baligã proaspãtã
de cal, ºi cu ambele palme storcea suculentul produs în gura beþivului.
Reacþia era aproape instantanee. Omul se trezea îndatã ºi primul lucru
pe care îl fãcea era sã-ºi biciueascã nevasta. Nu apuca, pentru cã era
încã machi (11), pierzându-ºi repede echilibrul. Adormea somn greu
cu sforãituri ºi bãºini de se cutremurau geamurile. Lua viaþa de la capãt
a doua zi, cu speranþa unui câºtig mai bun.
Ne-am împãrþit cãruþele ºi dupã ora 12,00 pornim la
colectarea de pãr de cal. Nu aveam însã cunoºtinþe suficente despre
sistemul osos al calului. Astfel nu ºtiam cã aceastã coloana vertebralã
al nobilui animal se continuã cu superba coadã, care era ºi obiectivul
nostru general. Apucãm cu toatã forþa unor copii de 9 -10 ani sã tãiem
cozile cailor chiar din dreptul unde se termina spinarea.Unii dintre cai
nu reacþioneazã, dar alþii, pesemne mai sensibili, dau semne de
nervozitate. Se încearcã în disperare sã se scurteze podoabele pilare
cabaline, dar niciun gram de pãr nu intrã în tolbele pregãtite de acasã.
La a treia tentativã ne vede un cãruþaº care bãuse ceva mai mult de o
cinzeacã ºi avea deja capsa pusã. Sãriþi, þiganii! strigã centaurul rãnit
în amorul propiu. Cum sã umbli prin oraº cu un cal berc? Ai? Din
Obloane Albastre sar ºi ceilalþi, soseºte Miliþia, se adunã lume ºi începe
o goanã de toatã splendoarea.Þipete când vreunul din noi este atins de
vãrful usturãtor al bicelui. Înjurãturi în cascade, fluiere date de miliþieni
furioºi, în sfârºit ne maiavând scãpare plonjãm în holul Bãncii Naþionale
strigând din toþi plãmânii: Tatãããããããããããã!…Ce a urmat, vã spun
altãdatã.
Trecem tacit la a III-a ºi chiar la a IV-a problemã: Cine va
avea grijã de barcã? Cine va plãti taxele portuare? Ultima problemã
o ridicase fiul Cãpitanului-ºef al portului. Recunoaºtem competenþa
lui Ion ºi toþi ne gândeam la acelaºi lucru: Ce vom rãspunde la întrebare:
De unde aþi avut sau mai aveþi scândura pentru barcã? În nici-un caz
de la fabrica de cherestea a lui Avramide. Nu trebuia sã fii mare priceput
ca sã-þi dai seama cã materialul lemnos folosit era de tip scândurã din
gard. Pãstrãm tãcerea un timp. Jurãm sã îngropãm secretul, poate
vom avea parte de vremuri cu vânturi mai bune. Peste ani, am gãsit
barca tot în acelaºi loc. Putrezitã ºi mâncatã bine de carii.
Dar aveam nevoie de ceva care sã aducã cu o corabie. Un loc
al nostru unde sã visãm cu ochii deschiºi. Spre sfârºitul verii, în oraº
pe strada Milcov se mutã o familie de profesori din Babadag. Familia
Militaru avea trei bãieþi: Puiu, Nuþu ºi Marian. Noi stând, câteva
strãzi mai încolo ne împrietenim la cataramã ºi ne punem pe povestit.
Se trage concluzia generalã cã trebuie pentru Amiralitate o încãpere.
Doamna ºi domnul Militaru sunt de acord sã ne dea o încãpere în
curtea nu prea largã, dar sã ne-o construim singuri. Chemãm pe toþi
amiralii ºi începem sã sãpãm fundaþia. Ne dãm seama cã nu avem
suficiente resurse sã înãlþãm Punctul de observaþie al amiralitãþii, aºa
cã primind aprobarea onorabilei familii, sãpãm cu toatã forþa o groapã
de trei pe patru, pe care o acoperim cu câteva maldãre de stuf, date de
Vania, paznic la Cherhanaua Veche. Nu terminãm bine Punctul cã o
ploaie de început de an ºcolar ne inundã ºi groapa se umple ochi. Nu
disperãm ºi trecem la scoaterea apei cu gãleþile de grãdinã. Cerem lui
Vania câteva maldãre de stuf, dar acesta face nazuri.
Renunþãm la cocoºeii de zahãr ars a lui barba (12) Nicola ºi
cu banii adunaþi cumpãrãm o sticlã cu un litru de rachiu din viºine.
Vania ne dã ºi maldãre de stuf ºi papaurã, dar ºi câte o înghiþiturã din
perfidul lichid. Era pentru prima datã când gustam, nu puteam spune
cã beam, o bãuturã alcoolicã. Entuziasmul nostru ºi aºa destul de
ridicat devine o adevãratã stare de euforie, când la lumina unui felinar
de vânt, pe o masã ºchioapã, aºternem pe o coalã pãtatã de untdelemn
trei cuvinte magice: Jurnal de Bord. Toamna ºi iarna desãvârºesc
opera de distrugere al Punctului Amiralitãþi. Rãmâne însã puternicã,
vie ºi curatã dorinþa de a cãlãtori. Speranþa însã nu a murit niciodatã.
(va urma)
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Scriitori gãlãþeni nominalizaþi în
*DICÞIONARUL GENERAL AL
LITERATURII ROMÂNE*
VICTOR PAPILIAN
- prozator, dramaturg S-a nãscut la 17 iunie 1888, la Galaþi.
Îºi începe cursurile secundare la
Liceul „Carol I” din Craiova (18991901) ºi le continuã la Liceul „Sf.
Sava” din Bucureºti, absolvindu-le
în 1907. Urmeazã, la Bucureºti,
Conservatorul de Muzicã, clasa
vioarã, ºi Facultatea de Medicinã, pe
care o va termina în 1916. Activeazã
în Moldova ca medic militar în timpul
companiei din 1916-1918. Preparator
la Catedra de anatomie a Facultãþii
de Medicinã din Bucureºti, este
chemat la Cluj, unde, din 1919 pânã în 1947, conduce Catedra de
Anatomie ºi Embriologie la Facultatea de Medicinã. Este membru
fondator al Institutului de Anatomie Descriptivã ºi Topograficã
din Cluj ºi revista „Clujul literar” (1920), ºi autor al unor tratate
de anatomie devenite clasice. În perioada 1930-1932 este
prodecan ºi decan al Facultãþii de Medicinã din Cluj; membru
fondator al Societãþii Române de Antropologie; membru al unor
societãþi academice europene. Victor Papilian a fost un reputat
om de ºtiinþã. În anul 1920 fondeazã revista „Clujul literar”;
întemeiazã un cenaclu literar (1930), pe lângã care apare revista
„Darul vremii”; este membru fondator al Filarmonicii din Cluj
(1920), precum ºi al Societãþii Scriitorilor Români din Ardeal (1936).
Deþine funcþia de director al Operei Române din Cluj (1936-1940),
conduce Cercul dramatic al Universitãþii clujene mutate la Sibiu
(1940-1945) ºi face parte din comitetul de redacþie al revistei
„Luceafãrul” (1941-1945). Debuteazã în 1924 cu un text polemic,
Istoria mãgarului farsor ºi a cioarei invidioase, replicã la
acuzaþiile de plagiat aduse lucrãrii sale Tratat elementar de
anatomie descriptivã ºi topograficã. Semneazã cu pseudonimul
Sylvius Rolando prima sa carte, culegerea de nuvele Generalul
Frangulea (1925) ºi romanul Ne leagã pãmântul (1926), roman
premiat de Academia Românã. Colaboreazã la: „Abecedar”,
„Familia”, „Gândirea”, „Lanuri”,”Luceafãrul”, „Pagini literare”,
„Ramuri”, „Renaºterea”, „Revista Fundaþiilor Regale”,
„Tribuna”, „Universul literar”, „Viaþa Româneascã” º.a.
Romanul Ne leagã pãmântul recurge la modalitatea
jurnalului þinut de unul dintre personaje, doctorul Sebastian
Cornãþeanu, pentru a reconstitui, dincolo de cazul de conºtiinþa,
imaginea în permanenþã miºcare contradictorie a României
începutului de secol XX, frãmântatã de o rãscoalã þãrãneascã ºi
un rãzboi, de miºcãri studenþeºti ºi de agitaþii socialiste. În
credinþa celor ºapte sfeºnice (1-11, 1933), socotit cel mai
important roman al lui Victor Papilian, înfãþiºeazã antagonismele
sociale, politice, naþionale ºi confesionale manifestate în
Transilvania dupã Unire, dar aspectul de frescã este subordonat
unei probleme psihologice privind criza religioasã declanºatã
într-o conºtiinþã primarã. Romancierul creioneazã cu trãsãturi
sigure un portret de grup al sectei milenariste, în cadrul cãruia
evidenþiazã figura lui Maxim Muscã, ºeful miºcãrii. Personaj
dostoievskian, acesta oscileazã între abjecþie ºi candoare, micime
sufleteascã ºi extaz, prãbuºire ºi înãlþare moralã, impunându-ºi
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cu forþa personalitatea. Fãrã limitã (1936), roman cu accente
freudiene, urmãreºte frãmântãrile sufletului modern într-o lume
care ºi-a pierdut credinþa, autorul trasând cu precizie, chiar dacã
fãrã a descoperi întotdeauna motivaþii convingãtoare, istoricul
disoluþiei unei cãsnicii. Sectorul cel mai rezistent al scrierilor lui
Victor Papilian îl reprezintã însã nuvelistica, grupatã în volumele
Generalul Frangulea, Sufletul lui Faust (1928), Vecinul (1938),
De dincolo de râu (1938), Manechinul lui Igor ºi alte povestiri
de iubire (1943) ºi Nuvele olteneºti (1946).
Dacã într-o primã perioadã prozatorul se înscrie pe linia
romantic-sentimentalã a lui Al. Vlahuþã, Al. Brãtescu-Voineºti
sau Emil Gârleanu, ulterior se îndreaptã spre proza fantasticã,
privilegind situaþii în care accidente misterioase vin sã tulbure
certitudinile ºtiinþei, ceea ce ilustreazã teza cu privire la
primordialitatea spiritului. De o facturã diferitã sunt câteva
nuvele «olteneºti », realiste, colorate, dar fãrã a ceda pitorescului
facil, de o mare autenticitate ºi savoare comicã. Omul de teatru
Victor Papilian, cu un gust sigur în selectarea repertoriului
Naþionalului clujean este mai puþin inspirat în încercãrile
dramatice proprii: comediile, misterele sau dramele sale
psihologice, reunite în volumul Teatru (1945), sunt artificioase
ºi livreºti, chiar atunci când ating
o problematicã incitantã. Dupã
moartea autorului, au fost
publicate Amintiri din teatru
(1968), povestirile din Ceartã
olteneascã (1973), o trilogie
româneascã inspiratã din viaþa
universitarã – Chinuiþii nemuririi
(1976-1986), alt volum de Teatru
(1975), romanul istoric Bogdan
infidelul (1982), ca ºi cel
consacrat periferiei citadine –
Coana
Truda
(1988),
Decameronul românesc (1996)
º.a., cãrþi ce vin sã completeze
imaginea unui creator cu
preocupãri multiple. Interesul de problematica spiritualã,
investigatã prin acþiuni ºi personaje din mediul rural sau
intelectual, ca ºi de experienþa cãutãrii adevãrului, prezentã în
romane uneori schematice ºi marcate de retorism, precum ºi în
piese cu accente mistice sau psihanalitice insuficient prelucrate
artistic. Victor Papilian se distinge mai cu seamã în nuvelisticã
prin capacitatea analiticã de fir cunoscãtor al miºcãrilor sufleteºti.
Autorul îºi valorificã aceastã înzestrare atât în demontarea, cu o
precizie de clinician fascinat însã de ocultism ºi de gândirea
magicã, a mecanismelor alienãrii conºtiinþelor într-o lume
ambiguã ºi adesea terifiantã, cu indivizi dezvãluindu-ºi laturile
întunecate ºi stranii, cât ºi în surprinderea, cu umor, îngãduinþã
ºi detaºare, a bizateriilor comportamentale observate în
comunitãþi umane pline de vitalitate. Sunt pagini care anunþã
într-un fel universul lui Marin Sorescu. S-a stins din viaþã la 13
august 1956, la Cluj.
Articolul referitor la Victor Papilian din acest
DICÞIONAR include, la final, liste cu «Scrierile autorului» ºi
«Repere bibliografice» despre autor.

Virgil Guruianu

* DICÞIONARUL GENERAL AL LITERATURII 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.”

DE PRIN REVISTE ADUNATE
În evoluþia fireascã a timpului este
Revista nouã (nr. 5/2009). Din editorialul
„Transcendentul care coboarã” semnat de
Directorul fondator Constantin Trandafir reþinem:
,,În prea frumoasã lunã mai, dedicatã prin tradiþie
poeþilor, s-a nãscut Lucian Blaga. ªi Arghezi tot
atunci a vãzut lumina zilei ...Blaga a murit tot în
luna mai. Ca ºi Bacovia ... Sentimentul misterului
cosmic ºi al transcendenþei care coboarã în lumea
elementelor se împlineºte uman prin vocaþia
creatoare, între trecere, cuvânt ºi cântec”. Aflãm,
cuprinºi de emoþie, despre bogata bibliotecã a
naþionalului pictor Nicolae Grigorescu prin
intermediul doamnei Liliana Marin (,,În biblioteca
artistului Nicolae Grigorescu se afla un numãr impresionant de volume
colecþionate începând din anul 1883, lucrãri valoroase din toate domeniile de
activitate, dar mai ales cãrþi despre artã ºi cãrþi primite din partea autorilor.”)
dar, cu tristeþe, ºi cã incendiul din anul 1918 a mistuito în mare parte, Mare,
mare pãcat! Despre ,,destinul fericit” al pãrintelui de la Rohia — Steinhardt —
dl. Cristian Crãciun afirmã: ,,Steinhardt nu scrie despre fericire ºi despre
libertate, ci scrie fericit ºi liber.” Poezia (prin Ioana Geacãr, Valeria Manta
Tãicuþu ºi Florea Iordache ) ºi proza (prin Ana Hâncu), de bunã calitate,
încheie voltaic acest numãr semicentenar al revistei prahovene, Sincere
felicitãri!
*O micã localitate (sincerã mirare!) din
judeþul Vaslui (comuna Gãgeºti) se încumetã
împreunã cu Asociaþia culturalã „Academia
ruralã Elanul. Arheologia, precum ºi documentele
istorice — laice ºi bisericeºti — constituie pariul
ferm al acestei interesante publicaþii moldave.
Fiecare centimetru tipografic este folosit în mod
judicios, spre încântarea celui care are
curiozitatea s-o parcurgã . Spicuim din nr.85-86martie-aprilie, 2009 ,,Documentele cu privire la
Episcopia Huºilor, din arhivele de la Chiºinãu.
Repertoriul monedelor din teritoriile
extracarpatice în secolele VIII — XIV. Scurtã
incursiune în arborele genealogic al familiei Iamandi („familie de boieri venitã
iniþial din Muntenia ºi rãspânditã apoi în toatã Moldova, de la Carpaþi la
Nistru.”).- Adrian Butnaru”
Despre încercãrile de convertire la
catolicism a populaþiei româneºti de la est de
Carpaþi - sec. XIV-XV. (Teodor Hardon)*
„Balcanismul trebuie înþeles ca o dramã
întoarsã, uneori, în derizoriu” afirmã poate,
surprinzãtor pentru destui ,,sceptici de serviciu”
prof. univ. dr. Mircea Muthu în, mereu
fermecãtoarea revistã din Bolintin Vale, SUD
(NR. 5 mai 2009). La întrebarea lui C. Carbarãu
(cât de europeanã este literatura balcanicã ... ºi
cât balcanism existã dacã existã, în literatura
europeanã?”), în interviul din care am reprodus
mai sus, acelaºi rãspunde:„Existã, pe de o parte,
scriitori balcanici importanþi care, rãmaºi acasã,
n-au avut nevoie sã cearã recunoaºterea
Europei occidentale...Sunt, pe de altã parte,
opere semnate de balcanici care trateazã experienþe occidentale ...”
Poetul Liviu Ioan Stoiciu continuã rãzboiul personal cu aºa zisele
cuceriri ale societãþii ,,democratice” din România (,,Sfârºitul lumii!”).
Poezia este la ea acasã prin Florin Costinescu ºi Ion Horea (,,Zilnic
urmez acest itinerariu de o bunã bucatã de vreme, / cu plasa plinã de cãrþi, de
pâine ori de legume, / atent la murdãrii ºi gunoaie printre închipuiri ºi poeme”Filã de jurnal) dar ºi prin itinerariul liric macedonean propus de flerul poetic al
Nicolae Grigore Mãrãºanu.
Valeriu VALEGVI

Constantin TÃNASE
NECONTENITA REPETARE (IV)
urmare din pag. 17
Se înþelege cã a cãutat sã insiste pe ceea ce
credea cã nu mai fusese, cã nu era o necontenitã ºi
ternã repetare, dar doamna Cecilia n-a rezonat la
încercarea lui, manifestând un soi de contrarietate
pe mãsurã ce vedea tot mai clar cã dezvãluirea ei
provocase alte efecte decât cele la care se aºteptase.
Pompiliu a continuat sã-i înfãþiºeze detalii
ale aranjamentului floral japonez deºi era evident cã
doamna se lãsa purtatã de gânduri în altã parte ºi
aºtepta cu înfrigurare ceva ca o îngãduinþã sau ca o
dispensã care sã o elibereze ori sã o excludã de la o
îndatorire ce nu i se cãdea. ªi în timp ce îi prezenta
subtila tehnicã a aranjamentului, dând mãsura maximã
a competenþei sale în materia colecþionãrii reþetelor
sau prescripþiilor din publicaþiile de specialitate, îºi
punea, în sfârºit, întrebarea care ar fi trebuit sã-l
frãmânte încã de la început: ce anume se schimbase
ºi nu semãna cu nimic altceva? Nu fusese decât un
puseu de sinceritate al unei femei cu sufletul plin de
durere... O vedea ca într-un vis pe blajina doamnã
Cecilia, gospodina model, distinsa... misterioasa,
enigmatica... trecea prin camerã cu ceºtile de cafea,
le aºeza pe mãsuþã ºi iar se miºca de colo, colo pânã
când a întrebat-o: „Aþi fost de faþã la descindere?”
„Nu. Procurorul n-a permis prezenþa altor persoane
cu excepþia subcomisarului ºi a inspectorului.”
„Procurorul?” „Sigur. Îmi amintesc foarte bine.”
Fãrã a înþelege prea bine de ce, i s-a pãrut
cã i-ar prinde bine prezenþa insului al cãrui chip nu
se putea vedea. Numai cã îi lipseau cu desãvârºire
mijloacele de comunicare cu acea... fiinþã? entitate?
nu ºtia cum s-o denumeascã, ori sã-l denumeascã.
Deocamdatã pãrerea, sau senzaþia a rãmas în acel
stadiu, iar insul n-a dat nici un semn. A pãrãsit
apartamentul doamnei Cecilia hotãrât sã provoace o
confruntare decisivã cu acuzatorii sãi.
Clãdirea în care se aflau birourile celor trei
i se înfãþiºa acum schimbatã complet. În mod normal,
sau în circumstanþe fireºti ar fi trebuit sã-l ºocheze
ceea ce se întâmpla, ori sã-l surprindã. Dar se
obiºnuise deja ºi nu mai lua în seamã detalii ca acelea,
fãrã vreo importanþã semnificativã. Mai exact, la
parter ºi la demisol era un club de noapte, sau cam
aºa-ceva, cu tot ce presupune, sau implicã un
asemenea stabiliment, iar la etaje, camere ºi
apartamente de închiriat. A mers la recepþie ºi s-a
interesat dacã exista pe acolo biroul vreunui procuror.
Cel întrebat l-a privit lung ºi i-a rãspuns în doi peri.
Nu se întrevedea nici o premisã pentru a se face
înþeles. A dat sã plece ºi a observat, lateral de recepþie,
o uºã întredeschisã. „Executive Manager” scria pe
o tãbliþã aurie, iar în interior, la un birou somptuos
stãtea Codruþ ªtefãnescu în costumul lui clasic, corect
ajustat, de culoare închisã, descheiat la cãmaºã, cu
nodul cravatei slãbit ºi cu doamna Cecilia pe genunchi,
mângâindu-i buclele ºi obrajii. „John, cine-i individul
care ne spioneazã?” l-a întrebat el pe omul de la
recepþie. „Nimeni, domnule. Un rãtãcit.” (Va urma)
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2x2
Anti-prelegeri de literaturã terestrã
Al IX-lea fals argument poetic:
Cãrþile care se întorc la tine, cititorule! În jocul memoriei ºi al iubirilor imposibile, al prieteniilor care se prãbuºesc
precum castelele de nisip… Supravieþuind iluziilor ºi devenind ele însele iluzii, iluzii cã ne pot ajuta sã fim nu mai
buni, nu mai frumoºi, nu mai interesanþi, ci doar altfel ºi… poate aºa cum trebuie! Mãcar din punct de vedere
metafizic…
Deoarece… dacã este sã ne referim strict la cartea aleasã pentru acest „capitol” al unei cãrþi care încã se viseazã pe
sine, dupã unii (Lionel Trilling ºi/sau Mircea Mihãieº, în postfaþa la ediþia menþionatã mai jos; spun „ºi/sau” pentru
cã nu rezultã clar dacã este o observaþie a lui Mihãieº sau a celuilalt) Gatsby, „personajul”, „se plaseazã (…) în zona
metafizicului, acolo unde nimic nu e „personal” ºi unde chiar iubirea trebuie sã fie „impersonalã”, adicã obsesivã,
nemiloasã ºi supraumanã.”
Cum ar trebui sã fie ºi literatura autenticã, nu-i aºa? Poate… dacã uneori n-am fi atât de fragili, precum niºte
cuvinte… care nu mai pot fi spuse sau scrise.

Acum, Marele Gatsby, de F. Scott Fitzgerald
(Ediþia din anul 2007, Ed. Polirom, în traducerea lui Mircea Ivãnescu)
Sorin Atanasiu:
Când mori trebuie sã mori bogat. Adicã, trebuie sã ai sufletul
plin. Ultima suflare ar trebui sã aibã câteva bune aduceri-aminte. Nu
ºtiu cum altfel te-ai mai putea pregãti pentru moarte. Totalã stingere
sau total mister. Priveºte cum vrei, tot aia e – cel puþin pentru mine ca
privitor de afarã, toþi morþii sunt la fel. Comunitatea morþilor este
alcãtuitã din indivizi egali. Diferenþele ºi inegalitãþile se fac numai în
timpul vieþii, care, oricum, este o perioadã îngrozitor de scurtã!
Gatsby era deosebit în timpul vieþii, „veghind o uriaºã iluzie”.
Marele Gatsby este un mare vânãtor de iluzii. Deºi avea o deosebitã
apetenþã pentru afaceri de mare succes, el continua sã creadã cu
încãpãþânare într-un vis de iubire fãrã garanþie. Detaliu sau nu, mai
toate personajele acestei cãrþi sunt celebre, bogate sau foarte bogate.
Morala cinicã este cã „ºi bogaþii plânge”. Ce-i drept, este una cinicã ºi
neonestã întrucât „Marele Gatsby” de Scott Fitzgerald este în întregime
înecatã în melancolie ºi spirit sleit, nu mai puþin competitiv în cursa
calitãþii literare eterne. Tensiunea ºi tragismul acestei cãrþi sunt relatate
fãrã energie, fãrã forþã de cuceritor. Fitzgerald nu este un expansiv, un
conquistador al spiritului. Fitzgerald abia respirã în aceastã carte.
Parcã nu crede nici mãcar în literaturã, ca sã nu spun în nimic! Pare a
fi genul de poveste vorbitã la reportofon ºi apoi rescrisã.
În aceastã carte plânsul nu este tolerat. Injustiþia onticã
durificã ºi mai mult. Eroul povestitor, Nick Carraway, se pietrificã cu
fiecare etapã a experienþei sale cu oamenii. Se mâhneºte, se întunecã ºi
coboarã în cea mai adâncã tristeþe, dar, totuºi, sfârºeºte în indiferenþã.
Mai ºtii, poate cã astfel se proteja! Probabil, viaþa i se pare atât de
injustã încât nici mãcar nu mai meritã sã-þi pui mintea cu ea. Trebuie
sã laºi lucrurile sã treacã. Trebuie sã fii un contemporan neimplicat.
Contemplaþie indiferentã. Ca o suprafaþã de apã perfect lucioasã ºi
nemiºcatã. Furtuna nu ajutã la nimic.
Simt cã aº putea sã vorbesc despre „Marele Gatsby” fãrã sã
pomenesc un cuvânt despre Gatsby, Nick Carraway, Daisy ºi Tom
Buchanan ori Jordan Baker. Toþi aceºtia îmi par pretexte în interiorul
unui spirit global cãruia, dacã vrei, poþi sã-i dedici o exegezã.
Toate personajele pomenite sunt bogate ºi se plictisesc.
Singurul care nãzuieºte în întâlniri umane superioare este Gatsby. El
trãieºte aproape religios visul reîntâlnirii cu femeia pe care o iubeºte
de ani de zile, Daisy (care încã nu era, când o cunoscuse ºi o curtase)
Buchanan. În perioada plecãrii lui Gatsby pe frontul european (e
vorba de primul rãzboi mondial) Daisy se cãsãtoreºte cu alt bãrbat.
Acel Tom Buchanan.
În cadrul unei reuniuni tensionate, într-un capitol oarecum
oarecare, într-o camerã de hotel, Daisy admite în faþa fostului iubit ºi
a actualului soþ cã, de fapt, l-a iubit ºi pe Gatsby dar ºi pe Tom, în

28

prezent fiind foarte încurcatã ºi nehotãrâtã. Dupã aceasta Gatsby
începe sã se clatine cu adevãrat în credinþa lui faþã de seriozitatea ºi
devotamentul uman în genere. Penibilul ºi tragicul accident de maºinã
care urmeazã conduce cãtre o rãzbunare ºi împuºcarea lui Gatsby. Nu
voi expune povestea aceasta pentru cã nu are nicio relevanþã.
„Marele Gatsby” este viaþa unor oameni goi. Deºi sunt
oameni bogaþi, personajele par a fi oameni foarte sãraci (cu duhul !?).
Au sufletul gol ºi subþire. Preocupãrile lor cotidiene sunt virusate de
puseuri accidental-reflexive pe marginea unor chestiuni de sens
existenþial. Inamicul numãrul unu rãmâne, totuºi, plictiseala cotidianã:
„- ªi ce-o sã facem dupã-masã? strigã Daisy. ªi ce-o sã facem mâine
ºi în cei treizeci de ani pe care o sã-i mai trãim de acum încolo?
- Nu fi morbidã, îi rãspunse Jordan. Viaþa începe din nou la toamnã,
când se rãcoreºte vremea.
- Dar acum e atât de cald, insistã Daisy gata sã izbucneascã în plâns,
ºi totul e atât de fãrã rost. Hai sã mergem în oraº!”(p. 148).
Singurul bogat sufleteºte, pe lângã planul material, rãmâne
Gatsby: „Lui Gatsby i se pãrea cã vede casele de la capãtul strãzii
închipuind o scarã ce urca spre un loc tainic, deasupra copacilor. Ar fi
putut sã urce pe treptele acestea, dacã ar fi plecat singur, ºi o datã
ajuns acolo, sus, ar fi putut înþelege viaþa, ar fi putut sã soarbã dintr-o
datã licoarea aceea nemaiîntâlnitã, minunatã. Inima îi bãtea tot mai
puternic pe când faþa albã a lui Daisy se înãlþa spre a sa. Înþelese atunci
cã dupã ce avea s-o sãrute pe fata asta, dupã ce avea sã-ºi uneascã
pentru totdeauna viziunile lui de neînþeles, de neexprimat, cu respiraþia
ei pieritoare, mintea lui n-o sã mai reuºeascã vreodatã sã zburde
asemenea gândului dumnezeiesc. Astfel cã mai întârzie, ascultând încã
o clipã vibraþia unei stele însufleþite de o respiraþie nevãzutã. Apoi o
sãrutã. La atingerea buzelor lui, Daisy se deschise ca o floare, iar
întruchiparea se desãvârºi” (p. 140 - 141).
Hotãrât lucru, Gatsby a pierdut prin Daisy. Aceastã opþiune
sentimentalã l-a costat ºi viaþa, dacã vreþi!
Puteþi încheia lectura cãrþii în oricare dintre urmãtoarele note:
civilizaþie americanã decadentã, umanitate desfiguratã, spirit falit ºi în
tot atâtea tipare de interpretare.
„Marele Gatsby” este valoroasã prin aportul masiv de
melancolie reflexivã, prin greutatea ca de pietroi pe care o resimþi în
suflet pe parcurs, uneori, ºi la finalul cãrþii mai ales, prin lipsa oricãror
aripi, printr-o petrecere ostentativã ºi nesfârºitã, prin recunoaºterea
adevãratelor iluzii salvatoare.
a.g.secarã:
Pânã la un anumit punct, James Gats („ajuns” Jay Gatsby)
ºi Martin Eden, cartea ºi personajul la care ne-am oprit luna trecutã,
au aceeaºi soartã… Ei aleg apoi sã aibã… succes, sã lupte pentru
succes, din diferite motive, care se pot reduce la un numitor comun:
„eternul feminin”, câºtigarea iubirii unei persoane care, de obicei,
dezamãgeºte pentru cã… bãrbatul poate fi ºi visãtor. Dacã Martin
Eden „parvine” (evolueazã, dacã vreþi un termen mai blând) scriind,

James Gats are niºte afaceri destul de necurate care îi permit sã devinã
bogat. Bogãþia în iluzii îl vor face chiar putred… de bogat. Dar sã nu
uitãm ºi… mâna destinului, care poate fi alt nume al hazardului. Dar o
teorie a destinului se poate transforma uºor într-o metafizicã a bogãþiei
ºi a parvenirii (sau a sãrãciei, mizeriei ºi decãderii). Dacã uitãm mereu
cã sufletele noastre au nevoie… de altceva.
Scrie Mihãieº în amintita postfaþã intitulatã „Visul,
visãtorul”: „Bogãþia e, pentru personaje, altceva: a fi bogat înseamnã a
aparþine unei anumite lumi, în care nu poþi pãtrunde chiar dacã ai
dobândit toate atributele ei exterioare. Aici, în aceastã prejudecatã, se
aflã tragedia ºi oroarea vieþii lui Jay Gatsby… Într-un anumit sens, e
ºi tragedia vieþii lui Fitzgerald, care a gravitat, asemenea fluturilor de
noapte, în jurul personajelor copleºitor de bogate de la New York
Plaza Hotel sau de pe riviera francezã” (p.236).
La urma urmelor, nu trebuie totuºi sã-l bãnuim pe Fitz de
o… cãutatã metafizicã. Parcã prea firesc este scrisã cartea sa consideratã
de cãtre suplimentul literar al ziarului „The Washington Post”, în anul
1999, „drept al doilea mare roman, dupã „Ulise” de James Joyce, scris

iar dupã Mihãieº, destul de pretenþios, ar fi „o parabolã a prosperitãþii
care sufocã intimitatea dintre oameni, refuzându-le comunicarea”
(p.256).
Fãrã a se identifica cu Nick Carraway, personajul povestitor
(personaj care cu autoironie spune la p.78: „sunt unul dintre puþinii
oameni oneºti pe care i-am cunoscut în viaþã”), Fitzgerald pare sã
sublinieze de la început cã textul nu este scris dintr-un punct de vedere
moralist (Spune tatãl personajului: „- Ori de câte ori ai poftã sã critici
pe cineva… þine seama cã nu toþi oamenii au avut avantajele de care
te-ai bucurat tu”), toate portretele rezultate nefiind deloc înfrumuseþate,
doar „marelui” pãstrându-i-se câteva rânduri care ni-l idealizeazã cât
de cât (niºte producãtori de film chiar l-au pus pe Robert Redford în
rolul sãu) deºi la început spune cã el „reprezenta tot ceea ce” îi „stârnea
cel mai sincer dispreþ”(p.8). Spre final, la p.192, recunoaºte cã nu i-a
fãcut decât un singur compliment ºi cã „într-un fel” l-a dezaprobat „de
la bun început ºi pânã la sfârºit” iar la p.83 aflãm cã prima impresie îl
fãcuse sã creadã cã era un om enigmatic ºi interesant dar treptat (de
altfel toþi oamenii interesanþi, misterioºi, sunt niºte mari Gatsby: dupã

în limba englezã în secolul al XX-lea”. Desigur, astfel de clasamente
sunã a vorbe goale dar au un rol în ceea ce priveºte unele convingeri
ºi… vânzãri.
De altfel nici moto-ul ales, din opera lui Thomas Parke
D’Invilliers nu este cine ºtie ce ambiþios („Atunci îmbracã veºmânt
aurit, dacã asta o miºcã;/ De te poþi înãlþa, înalþã-te ºi pentru ea/ Pânã
strigã: „Iubitule, iubitul meu înveºmântat în aur, înãlþat în tãrii,/ Trebuie
sã fii al meu!”), sugerând cã în primul ºi în primul rând „The Great
Gatsby” este, totuºi, dincolo de apetitul pentru filosofia culturii ºi
istoriei al multor comentatori, justificat, este drept, în primul rând un
roman de dragoste, ºi abia apoi cronica unei veri, o poveste din vest
(vezi p.221)… Un roman de dragoste misogin, aº îndrãzni sã spun,
dar cine cunoaºte povestea vieþii lui Fitzgerald, cu cãsnicia sa
zbuciumatã cu Zelda, poate înþelege mai mult ºi mai bine de ce am
spus… misogin. Deºi este posibil ca autorul sã nu urascã femeile
(unele femei) ci mai degrabã sã le dispreþuiascã pentru calitatea lor de
a asigura fãrã scrupule supravieþuirea speciei … având preocupãrile
lor atât de des ironizate de cãtre bãrbaþii macho…
În jurul veºmintelor de aur, de fapt a garderobei lui Gatsby,
se desfãºoarã ºi o bizarã scenã, atunci când eroii poveºtii de dragoste
se reîntâlnesc dupã cinci ani de zile… O scenã care, dupã mine, (poate
chiar) plãteºte tribut suprarealismului (deºi poate fi doar o scenã care
satirizeazã posibila dragoste excesivã pentru haine a lui Daisy), putând
fi poate chiar o parodiere joyceanã a mitului pânzei Penelopei (În sens
invers, evident, Jay fiind cel care a aºteptat-o atât de mult pe eroinã)

un timp îþi dai seama cã nu sunt decât niºte oameni) a rãmas „un
simplu vecin, proprietarul unei case scumpe ºi complicate” unde,
pentru a-ºi atrage fosta iubire, „þesea” nu pânze de pãianjen uman, ci
petreceri fastuoase la care nu putea lipsi muzica de jazz, în vogã
atunci, imediat dupã primul rãzboi mondial… Întorcându-ne la p.9, la
creionarea personajului, înþelegem câte ceva din mãiestria autorului
(sunt, într-adevãr, fenomene, expresii, momente care nu pot fi descrise
decât în cãrþi! – p.151) : „dacã a avea personalitate înseamnã un ºir
neîntrerupt de acþiuni încununate de succes, atunci acest om avea
într-adevãr ceva splendid, o sensibilitate acutã faþã de toate
promisiunile existenþei… O asemenea receptivitate n-are nimic în comun
cu acea impresionabilitate placidã pe care o înnobilãm numind-o
pompos temperament creator; dimpotrivã, Gatsby avea o extraordinarã
vocaþie pentru speranþã, era stãpânit de o febrã romanticã aºa cum
n-am mai întâlnit…” ªi mai avea Gatsby un zâmbet „iradiind un fel de
încredere nesfârºitã, un zâmbet pe care-l întâlneºti doar de patru sau
cinci ori în viaþã (p.63). Ceea ce-l umbrea pe Gatsby era „numai praful
murdar stârnit de visurile lui”… ªi din acest praf ne rãsare în faþa
ochilor Daisy, marea iubire a vieþii eroului, o femeie pe care o putem
bãnui de „pierderea fiinþei proprii” din momentul în care s-a mãritat cu
cineva despre care „bãnuieºte” cã, totuºi, uneori, l-a iubit; dar mai ales
pentru cã ºi ea l-a iubit pe Jay dar nu a avut tãria sã-l aºtepte… Pentru
ea, deºi are o fetiþã de trei ani, viaþa este oribilã (p.28), dupã ce a fost
peste tot, a vãzut de toate ºi a fãcut de toate…

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

Ionel NECULA
1. O comunicare între scriitori ºi între
operele lor a existat totdeauna. Comunicarea
implicã de altfel ºi o formã de competiþie a
creatorilor ºi decurge din libera circulaþie a cãrþii
pe piaþã. Dorinþa oricãrui scriitor este ca lucrarea
lui sã ajungã pe masa cititorilor din toate
localitãþile þãrii. Cum circulã e o altã problemã
care iese din sfera întrebãrii ºi n-o discutãm aici.
De regulã, un scriitor, cu mai mult sau
mai puþinã experienþã scriitoriceascã se
încadreazã într-un curent literar, într-o tendinþã
sau linie dupã cum i se pare cã-l poate reprezenta
cel mai bine. Chiar atunci când vrea s-o facã pe
non-conformistul ºi pretinde cã nu este
încolonat în nici o direcþie, tot se deconteazã
dintr-o anumitã manierã stilisticã. Poate fi
avangardist, onirist, textualist, optzecist,
douãmiist etc. Apartenenþa la o direcþie literarã poate fi privitã ºi
ca o formã de afirmare pentru cã defileazã prin timp ºi prin lume
cu grupul, cu toþi cei ce se împãrtãºeºc din aceeaºi manierã
stilisticã. Succesele grupãrii literare respective se rãsfrâng
automat ºi asupra celor incluºi în cadru. Scriitor independent în
mod absolut nu existã.
Cealaltã componentã a întrebãrii foloseºte un cuvânt
nepotrivit. Nu clepto creaþie, ci cleptomanie. Nu vãd rostul puterii
în acest proces care este generalizat (kratos – putere).
Împrumuturile în literaturã sunt curente, fie ca preluãri uºor
diminuate, fie ca depuneri inconºtiente sau subconºtiente. M-a
indispus filipica mai recentã a lui Nicolae Dorel Trifu împotriva
poetului Aurel N. Buricea, care îl acuzã, printre altele de plagiat
cu niºte întemeieri subþiri ºi neconvingãtoare. Mi-s prieteni
amândoi ºi þin mult la ei. I-am telefonat lui Trifu la Ploieºti ºi i-am
spus cã folosirea cuvântului barbar într-un anumit context, nu
duce ºi nu trebuie sã ne ducã cu gândul automat la Bacovia, sau
chiar sintagma verde crud. Nu ne-am înþeles, dar asta conteazã
mai puþin. Trifu are ciudãþeniile lui.
Douã teme par sã þinã afiºul literaturii contemporane:
sexul ºi divinul – amândouã prohibite într-o anumitã perioadã.
Cum se-ntâmplã de obicei lucrul interzis multã vreme se rãzbunã
prin exacerbarea lui într-un alt context. Explozia acestor motive,
am crezut cã va avea o duratã de pojar. Þine trei zile ºi trece. Dar
iatã cã se prelungeºte neaºteptat de mult. Grav cu adevãrat nu
sunt motivele în sine, ci combinarea lor care furnizeazã oribilul
ºi penibilul. Piesa d-nei Alina Mungiu Pippidi cu acþiunea
decupatã din Evangheliile Noului Testament sau mult discutata
expoziþie de picturã organizatã de I.C.R. în Germania sunt douã
exemple de eºecuri scandaloase, tocmai pentru faptul cã
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aduce-n obscenitate ºi-n pornografie subiecte cu
care românul nu-i dispus sã glumeascã. Altfel,
întâlnim la tot pasul poeþi care pretind cã stau la
masã cu Dumnezeu, bruterschaft cu El ºi-mparte
cu el binele ºi rãul din lume.
Mai este o problemã: Lumea modernã,
de la Oswald Spengler încoace obiºnuieºte sã
opereze cu distincþia (de fapt opoziþia) dintre
culturã ºi civilizaþie. Existã o interferenþã a
culturilor, dar ºi una a elementelor de civilizaþie.
Civilizaþia este mai activã, are un ritm de evoluþie
mai accentuat decât cultura, iar elementele ei mai
dispuse la universalizare. Cultura este constituitã
din opere unicat, civilizaþia din bunuri
standardizate. Amândouã domeniile sunt bine
împrejmuite juridic ºi legislativ. Civilizaþia prin
Oficiile pentru invenþii ºi mãrci, cultura prin
Agenþiile dreptului de autor. Orice nouã nãscocire în domeniul
civilizaþiei tinde sã se globalizeze în timp record; un nou tip de
maºinã, un nou tip de celular, de pantofi, de aparaturã fitness,
de costumaþie armani, cucereºte repede mapamondul alimentând
snobismul – un fenomen ambiguu ºi amãgitor prin poleiala
afiºatã opulent ºi ostentativ. Pentru cei cu o medie culturalã mai
scãzutã, snobul poate trece drept un intelectual rafinat, iar dacã
mai dispune ºi de puþinã verbozitate are toate ºansele de a câºtiga
sufragiile celor mulþi.
Aº insista mai mult asupra conceptului de medie
culturalã, care-l exaspera atât de mult pe Cioran ori de câte ori
punea problema destinului românesc. România nu suferã din
cauza insuficienþei resurselor sau a aºezãrii ei geografice, la
graniþa a trei imperii hãmesite, ci din cauza conducãtorilor ei
abulici ºi mediocri. Iar eligibilitatea acestor conducãtori derivã
din media culturalã scãzutã a electoratului, care se lasã amãgit ºi
pânã la urmã pãcãlit ºi înºelat în speranþe ºi încredinþãri. Un
popor cult nu este acela care a dat omenirii multe genii, ci acela
care are o medie culturalã mai ridicatã. În condiþiile vieþii
democratice din zilele noastre problema mediei culturale a etniei
este fundamentalã. Poporul francez sau englez nu poate fi înºelat.
Obama este rezultatul unei medii culturale ridicate a poporului
american. Un cetãþean aflat în detenþie sau unul aflat în cercetãri
penale n-ar fi întrunit niciodatã sufragiile electoratului german.
Am insistat mai mult asupra acestui aspect tocmai
pentru cã sunt consternat de lejeritatea cu care acþioneazã la
noi, atât de liber încât valoarea, elita se distinge anevoios, de nu
cumva sunt substituite cu surogatul lor – cu snobismul, cu
diletantismul, cu mediocritatea ºi cu amatorismul, aduse în treapta
cea mai de jos.

2. „Conflict e prea mult spus, dar existã o diferenþiere
de mentalitate, de maniere, de aspiraþii ºi oportunitãþi. În ceea
ce mã priveºte, ºtiu cã aparþin unei generaþii care accentua mai
mult asupra fondului achizitiv ºi punea mare preþ pe stagiul de
lecturi ºi de acumulãri spirituale. Cred în continuare cã patul
germinativ conteazã enorm pentru cei ce se avântã în procese
de creaþie. Generaþia mai nouã este prea grãbitã pentru a mai
întârzia prin sãlile de lecturã. O elevã de 14 ani a scris un roman
„ªarpele alb”. Am stat de vorbã cu ea. N-a auzit nici cu spatele
de Dostoievski, de Faulkner, de Thomas Mann sau de alþi corifei
ai genului, n-a auzit de nici un curent literar, de nici o direcþie
mai nouã sau mai veche, dar scrie romane. Existã un pretins
scriitor (prozator) pe care orice învãþãtoare, dacã l-ar avea elev
în clasa a III-a l-ar lãsa corigent la gramaticã, dar scrie povestiri
(întâmplãri cunoscute sau de care a auzit) ºi-i convins de
„genialitatea” sa.
Un conflict existã, cu siguranþã, dar nu între generaþii,
ci între mediocritate ºi elite. A apãrut ºi se manifestã foarte
zgomotos o mediocritate ofensivã ºi agresivã care îngrijoreazã
mult lumea scriitorilor, cum îmi mãrturisea recent ºi Ovidiu Genaru.
Eu îi înþeleg. Într-un climat de existenþã n-ar fi fost loc pentru ei
ºi atunci fac valuri. Din pãcate, sunt mulþi ºi deþin majoritatea,
mai grav este cã toþi aceºti nevinovaþi îºi cheltuiesc bruma lor
de agonisealã pe la edituri ignobile, care îi gireazã ºi le publicã
stângãciile cu îndemnuri fals-încurajatoare.
3. Admit cã ºi clasicii, din timp în timp, trebuiesc aºezaþi
într-un alt cadru de receptare, dar recepetare nu denigrare. Ceea
ce s-a spus despre Eminescu, bunãoarã, e trist ºi e descalificant.
Acum vãd c-a intrat într-un val asemãnãtor Mircea Eliade. Valorile
nu se înlocuiesc (prin eliminare), ci succed prin cumul, prin
complinire, prin adiþie. De altfel, e în firea românilor sã-ºi
denigreze înaintaºii, corifeii, fãclierii.
4. Da, cred în maniera modernã. Important este ca
poezia sã rãscoleascã, sã tulbure, sã înfioare. În ce manierã o
face conteazã mai puþin. Cuvântul a înlocui din întrebare nu
este potrivit. Valorile culturale nu se înlocuiesc prin eliminare, ci
se succed prin cumul, prin complinire ºi prin adiþie. Nu cred cã
valorile consacrate, cele clasice, pot fi date uºor jos de pe soculul
pe care-au fost ridicate de înaintaºii noºtri. Încercãri s-au fãcut
destule (de la popa Grama încoace) ºi se vor mai face, dar nu
cred sã se reuºeascã mai mult decât o zarvã zgomotoasã ºi
nefertilã. Democraþia (libertãþii cuvântului ºi ideilor) îºi are
riscurile ei. Ea înseamnã printre altele, ºi dreptul pãduchilor de a
devora leul. Dar leul rãmâne leu ºi pãduchele pãduche. Clasicii
noºtri sunt prea bine înþeleniþi în conºtiinþa publicã pentru a ne
face griji de smintirea lor.
5. Cândva, la primele mele întâlniri cu versul liber, am
avut ºi eu o strângere de inimã, dar mi-a trecut repede. M-a
vindecat de îndoialã Nichita Stãnescu (Nichita de Stãnescu,
cum îi spuneau cei apropiaþi), dar ºi alþi poeþi moderni. N-am
scris niciodatã poezie iar opiniile mele provin dintr-o atitudine
exclusiv receptivã. Poezia poate sã tulbure ºi sã scotoceascã
prin mãruntaiele subiectivitãþii ºi dacã nu respectã canoanele
consacrate. O poezie care se revendicã din real ºi pretinde cã
reconstituie cu fidelitate existarea nu are nicio valoare, decât
doar dacã motivul poetic este trecut printr-o grilã proprie, dacã
este bine metaforizatã ºi transfiguratã. Poetul trebuie sã plonjeze
dincolo de real, unde nu mai întâlneºte decât divinul, neantul
(golul, vidul, nimicul) ºi posibilul sau propria sa subiectivitate.
De asta spun, poetul construieºte ºi completeazã cu imaginaþia
ºi fantezia actul biblic al Genezei. Într-o licãrire poeticã, Platon,
care n-are fost poet, a redat mirarea Afroditei la vederea propriei
înfãþiºãri sculpturale: „Goalã? Dar unde Praxiteles /
Vãzutu-m-ai tu goalã?”
În lucrarea sa pe jumãtate memorialisticã, Liviu Ion
Stoiciu vorbeºte despre poezie ca despre un moment de graþie
ºi de beatificã inspiraþie. Nu-l împãrtãºesc în totalitate. Poezia
are nevoie de inspiraþie, cum are nevoie materia de un impuls
iniþial pentru a se pune în miºcare, dar construcþia poeticã în
ansamblu înseamnã elaborare. Goethe a lucrat la Faust mai bine

de cinci decenii. Gãsirea formei definitive înseamnã un proces
de laborator complex, cu reveniri, insistenþe ºi variante pânã sã
ajungã „strai de purpurã ºi aur peste þãrâna cea grea” (Eminescu
– Epigonii). Insist asupra acestui aspect. Poezia nu este numai
inspiraþie (divinã) sau numai ideea blitz care-a iluminat poetul
într-un moment binecuvântat de Dumnezeu, ci ºi transpiraþie,
muncã, elaborare, trudnicie, reveniri ºi modificãri, eliminãri ºi
adãugiri. Or, tot acest travaliu presupune culturã ºi o bunã
adãstare la imperativele cunoaºterii. Nu cred în talent, dar admit
cã este nevoie de o strãfulgerare, de o idee teoricã propulsivã,
cum spunea Blaga, care sã pãtrundã misterele lumii, nu pentru a
le ilumina, ci pentru a le adânci prãpãstiile, pentru a le „spori a
lumii tainã”.
Inflaþia actualã de poeþi mã sperie. ªtiu cã toþi sperã la
o glorie literarã ºi nici nu vor sã audã de fenomenul Ion Trandafir.
Cine-ºi mai aduce aminte de Ion Chiric sau de tecucenii Ion
Purdulea sau Mircea Chiriac? Îmi pare rãu cã dezamãgesc multã
lume, dar fenomenul (o spun cu mare tristeþe) existã ºi ameninþã
pe mulþi dintre cei ce cred cã posteritatea îi va descoperi ºi le va
construi un soclu înalt ºi binemeritat. Repet, pe mulþi îi paºte
uitarea ºi indiferenþa, dar fiecare crede cã fenomenul îi va afecta
pe alþii ºi nicum pe el care meritã un alt tratament.
6. Nu, nu este o fracturã. Numai cã noi nu avem încã o
economie de piaþã realã, consolidatã. Suntem încã în faza
acumulãrii primitive. Acum se acumuleazã averi ºi nu trebuie sã
ne aºteptãm la filantropii de la noii îmburgheziþi. Mecenaþii vor
apare mai târziu, poate din generaþia imediat urmãtoare. De-abia
fii sau nepoþii celor care azi se dau în vânt dupã acumulãri, vor
arãta interes pentru culturã (pentru artã ºi bisericã).
De altfel, chiar cultura ºi-a modificat noima, sensul ºi definiþia;
nu mai înseamnã promovarea omului spre umanitate, cum credea,
bunãoarã, filosoful Ion Petrovici, ci reprezintã informaþii ºi
identitãþi disponibile în supermarketul cultural global. A cãpãtat,
cum se vede, um implicat economic, de piaþã, de circulaþie ºi,
bineînþeles, de profit. O editurã care se respectã nu face concesii
de valoare ºi nu publicã lucrãri comerciale decât doar dacã îºi
propune sã finanþeze din profitul înregistrat ºi lucrãri elevate,
cu mai puþinã trecere la masa mediocrã a cititorilor.
7. Cultura are pretutindeni acelaºi obiectiv; sã
umanizeze omul, sã imprime bemoli afectivi la cheia devenirii
sala în lume, sã-l ajute pe om sã descopere frumosul din lume,
frumosul în starea lui genuinã, sã scormoneascã prin interioarele
umanului ºi sã se uimeascã de ceea ce gãseºte în tainiþele lui.
Mã întristeazã când vãd naivitatea þãrãncuþelor noastre care
merg la piaþa din oraº cu flori naturale ºi se întorc acasã cu flori
din hârtie coloratã. În mãsura în care literatura circumscrie ºi o
anumitã realitate etnicã, fireºte cã adjudecã ºi identitãþi de fond,
de conþinut, de structurã. Îmi place cãldura poeziei moldoveneºti,
capacitatea ei de a înfiora ºi de a melancoliza sufletele viscolite
de truismele vieþii moderne. Poezia moldoveneascã are ceva din
tânguirile doinei, parc-ar vrea sã valideze o frazã a lui Vasile
Alecsandri; „eu de câte ori aud doina îmi pare cã aud Moldova
plângând dupã gloria sa cea veche”. Poezia moldoveneascã
este rostogolire de lacrimã printre gene ºi sunet de clopot bãtând
într-o dungã.
Problema e alta; literatura confraþilor noºtri din
Basarabia, Bucovina sau a românilor de pe Valea Timocului
circulã anevoios în spaþiul cultural românesc. Nu-i de mirare
câtã vreme nici noi în de noi nu ne cunoaºtem producþia editorialã
în întregime. Ce ºtim noi, cei din Regat despre cãrþile apãrute în
Timiºoara, Oradea, Lugoj ºi chiar Cluj? Dacã bunii noºtri s-au
jertfit pentru unitate, noi facem tot ce ne stã în putinþã s-o
pierdem. Unde sunt librarii de altãdatã, cei ce-þi puteau vorbi
ore în ºir despre fiecare carte aflatã în raft? Unde sunt vechii
anticari care-þi puteau reconstitui istoria fiecãrei cãrþi ºi a
proprietarilor ei, pânã la ultimul de la care s-a fãcut achiziþia? Am
tot sperat cã democraþia va alege valoarea, aºa cum magnetul
adunã pilitura de fier din mormanul de rumeguº, dar, iatã,
fenomenul întârzie. Parcã-i aud înjurãtura lui Noica: „mama ei de
netrebnicie româneascã!”
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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 5: Kali, Magdalena, Ionescu, PoetulMacaragiu, Babanov, Frosa infirmiera

perdea peste rezerva unde nu se joacã, lumina reflectorului
mutându-se pe încãperea unde se desfãºoarã acþiunea.

FROSA INFIRMIERA: Dom´ doctor, a venit
DUMNEALUI. Rezerva e pregãtitã la patru ace.
KALI: De seringã... Bine, þine-l puþin viu cã vin ºi eu
repede.
FROSA INFIRMIERA (poetului): Dupã scris parcã-i
tot de-al mata. L-am gãsit ieri la budã când am dat cu mopu´, da´
am uitat sã-l aduc. Era un pic ud, dar cred cã de la mopu´ meu...

SORA MAGDALENA: Covorul roºu e la spãlat…
KALI: Intraþi, intraþi, domnule Apostol, asta nu e chiar
o rezervã de trei stele, dar de la etajul nouã se vãd mai bine
steluþele adevãrate. Sper cã ziariºtii au romantism, nu reomatism.
Dacã nu, apelãm la un poet. Cã avem aici ºi-un poet viu, cã aici
e parcã arca-spital a lui Noe!

Infirmiera iese.
BABANOV: Dom´ doctor, dar mãcar televizorul – n-aº
putea sã-l aduc aici, sã... nu-l deranjeze cumva pe domnu´ de la
ziar? Cã cine ºtie ce mai scrie la ziar de spital, dacã-i nervos de la
emisiuni...
KALI: Dacã scrie de nasol, îi tai mâna dreaptã de la
genunchi! Asta numai dacã-i dreptaci. ªi o sã-mi ºi mulþumeascã
cã l-am scãpat de-o mânã cu defect literar. (îl bate pe umãr) Ei,
hai, glumeam. Þi-o tai pe-a dumitale. Iar glumeam... Îi lãsãm
televizorul ºi... cum zice un coleg de-al meu, îi facem zilnic clismã
cu rumeguº ºi-i dãm o aspirinã, sã nu se plângã cã nu-l tratãm.
Iar aici... Lipsa televizorului încurajeazã relaþiile între oameni.
MAGDALENA: Sã nu se gândeascã la prostii... Cã
dânsu´ doar la...
KALI (zâmbeºte): Aici nimeni, da´ nimeni, n-are voie
sã gândeascã mai porcos decât ºeful secþiei, clar?!
BABANOV: O ºtiþi p-aia cu doctoru´?
KALI (se întoarce): Care? Dacã n-o ºtiu, îþi fac cinste
c-o anestezie!
BABANOV: Cicã vine-un moº la doctor. Moºul: „Dom´
doftor, ufff, nu mai pot!” „Pãi, ce-ai, moºule?” „Apãi, dom´
doctor, nu pot sã mã mai piº!” „Aha. Ia sã vedem: ºi ce vârstã
zici cã ai mata?” „Pãi cât sã am, optzeci ºi opt am, atâta am...”
„Pãi, moºule, e clarã: te-ai cam piºat destul!”
Kali iese, râzând, din rezervã.
SCENA 6: Kali, Magdalena, Frosa, Apostol
Intrã directorul de ziar Apostol, condus de Infirmerã.
Se întâlnesc pe holul din spate cu Kali ºi sora Magdalena. Sora
îi deschide uºa de la rezerva micã. Bolnavii din salon scot
capetele pe uºã, sã vadã ºi ei. Din ambele culise se iþesc capete
curioase (figuraþie).
Cât timp se joacã în rezerva micã, în rezerva mare se
discutã aprins, însã fãrã vorbe pe care sã le auzim! De asemenea,
unul dintre actori poate, ca în secvenþele de film, sã tragã o
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Frosa Infirmiera scoate plosca de sub pat ºi întreabã,
prin gesturi, pe asistentã: ce sã facã? Magdalena îi face semn
s-o ºteargã: nu se uitã cã-i ditai omul, pe picioare?! Frosa iese,
cu oala la spate.
APOSTOL: Dacã nu sunt gândaci, restul nu conteazã.
Þin la tãvãlealã! Am stat anul trecut douã sãtãmâni în Afganistan
ºi acolo nici mãcar nu erai sigur cã nu te anesteziazã în somn ca
sã te împuºte elegant! Acum ºase ani m-au ºi arestat, chiar de la
mine de la ziar: am stat trei zile în arest; curãþel, dar cu zãngãnit
ºi fãrã room service. Anunþasem cã public o serie de... M-au
þinut atunci ei la cercetãri ºi pe urmã tot mi-au dat drumul.
KALI: ªi v-aþi… cuminþit?
APOSTOL: Nu – cã n-a fost chiar aºa rãu la arest… Tot
într-o celulã la etaj stãteam… Dar cu decenþã, cu decenþã, deºi
pe atunci nu eram un ziar regional, ca acum, abia începeam…
Domnule doctor, cum se face?... Bãieþii mei au scris cã aici stau
chiar ºi câte trei bolnavi în pat. Mã temeam sã nu-mi puneþi ºi
mie unul cu temperaturã, ca sã economisiþi cãldura…
KALI: Sigur, mai sunt ºi secþii supraaglomerate, cã iarna
vin ºi necãjiþii ca sã scape de ce-i afarã… Dar ne mai permitem
încã mici rezerve, pentru oameni de excepþie. Noi mai putem fi
înlocuiþi, dar dumneavoastrã…
APOSTOL: Sã ºtiþi cã þin la glumã.
KALI: Ce s-ar face un hotel de lux dacã nu opreºte
mãcar o camerã nupþialã pentru vizita neaºteptatã a vreunui
ºeic al petrolului? Chiar avem acum un „dom´ ministru”, de fapt
secretar de stat. Dar e destul de bun ºi ãsta. L-am cârpit bine,
dar îl mai þinem mãcar pânã ne aprobã dracului reparaþiile la
aripa de nord. Glumeam, da? Adevãrul e cã ne trebuie aripa aia!
Vedeþi cã la unele secþii stãm ºi cu bolnavi pe hol, ºi câte trei
în pat...
APOSTOL: - Cam penibil - ºi eu stau singur-singurel
într-o rezervã de... douã? (medicul dã din cap cã nu) De trei?!
(doctorul dã afirmativ din cap)
(va urma)

IOAN BREZEANU, „GALAÞI-BIOGRAFIE SPIRITUALÃ”
Galaþiul - fereastrã deschisã spre lume *
IOAN BREZEANU - o
viaþã de om, o paginã de istorie,
trãitã incandescent, un exemplu de
urmat pentru contemporani ºi
urmaºi.
Recent, IOAN BREZEANU
a prezentat publicului gãlãþean, în
cadrul unei emoþionante întâlniri
organizate la Biblioteca Publicã
„V.A.Urechia”, excelenta sa apariþie
editorialã, cartea „Galaþi-biografie
spiritualã-Personalitãþi
ale
culturii,ºtiinþei ºi artei”, editatã de
Centrul Cultural „Dunãrea de Jos”.
Lucrarea, prezentatã publicului de
prof. Zanfir Ilie, directorul instituþiei
gazdã, de jurnalistul Pompiliu
Comºa ºi de subsemnatul, reprezintã
un omagiu adus Galaþiului ºi
oamenilor oraºului care a devenit,
aºa cum mãrturiseºte chiar autorul,
„fereastrã deschisã spre lume” ºi
„poartã de comunicare între Orient
ºi Occident”. Cartea este o
adevãratã istorie a Galaþiului,
ilustratã prin faptele personalitãþilor
sale din domeniile culturii, ºtiinþei ºi artei de-a lungul vremii,
laureaþi ºi nominalizaþi la Premiul Nobel, doctori Honoris Cauza,
membri ai diferitelor Academii sau Societãþi ºtiinþifice, animatori
culturali, prozatori, poeþi, dramaturgi, muzicieni , integrând
Galaþiul în spaþiul spiritual naþional ºi universal.
Parcurgând cartea prof. univ. dr. Ioan Brezeanu, trãim
sentimente de demnitate ºi de mândrie cã la Galaþi s-au nãscut
sau doar au trãit oameni ale cãror fapte au rãmas în istoria
neamului. Amintim aici pe Alexandru Ioan Cuza, cel dintâi
domnitor al Principatelor Unite, pe Costache Negri, unul dintre
apostolii Unirii de la 1859, pe Alexandru Cernat, eroul de la
Plevna, pe Eremia Grigorescu, eroul de la Mãrãºeºti, pe Cocuþa
Vogoride, pe Smaranda Brãiescu, pe George Emil Palade, pe Vasile
Alexandrescu Urechia, pe Iorgu Iordan, pe Anghel Ruginã, pe
Ioan Neniþescu, pe Tudor Pamfile, pe Vasile Pârvan, pe Gheorghe
Þiþeica, pe Constantin Levaditti, pe Florian ªtefãnescu-Goangã,
pe Anghel Saligny, pe Virgil Madgearu, pe Melchisedec
ªtefãnescu, pe Camil Resu, pe Ovid Crohmãlniceanu, pe Aristide
Serfioti, pe Dimitrie Cuclin, pe Iosif Ivanovici, pe Temistocle
Popa.
Lor li se alãturã o importantã galerie de personalitãþi
din domeniile culturii, ºtiinþei ºi artei gãlãþene de ieri ºi de azi.
Cartea ne oferã informaþii privitoare la viaþa ºi activitatea a peste
125 de academicieni ºi membri ai unor societãþi ºtiinþifice

internaþionale-filologi, lingviºti,
folcloriºti, istorici, matematicieni,
chimiºti, medici, juriºti, pedagogi,
psihologi, ingineri, economiºti,
ierarhi ortodocºi, artiºti, biologi,
geologi ºi agronomi, a peste 50 de
animatori culturali, a peste 60 de
scriitori ºi a aproape 20 de muzicieni
ale cãror biografii sunt legate de
oraºul ºi judeþul Galaþi.
Lucrarea profesorului
Brezeanu este o confirmare a
gãlãþenilor la ceea ce spunea
academicianul Iorgu Iordan, într-un
discurs la Academia Românã, în
1959: „Într-o serie de discipline, þara
noastrã se aflã în primele rânduri ale
ºtiinþei mondiale. Rezultatele ºcolii
româneºti de matematicã, cercetãrile
originale, teoriile ºi metodele
moderne elaborate de eminenþii ei
reprezentanþi, au gãsit aplicare în
practicã, stârnind astfel admiraþia
specialiºtilor de peste hotare .
Cercetãrile de amploare din
domeniile fizicii, chimiei, geologiei,
ºtiinþelor medicale ºi mai ales din domeniul ºtiinþelor tehnice ºi
problemelor mari ale progresului economic stau alãturi de cele
ale marilor creatori ai lumii”.
„Galaþiul - aprecia prof. Brezeanu într-o recentã
convorbire - a fost unul dintre cele mai mari centre economice ºi
culturale ale României, situându-se întotdeauna alãturi de Iaºi
ºi Bucureºti… Galaþiul a avut un lot impresionant, ca numãr ºi
ca valoare, de personalitãþi, de contribuþii remarcabile la nivel
naþional ºi mondial în patrimoniul culturii, ºtiinþei ºi artei”.
Cartea prof. Brezeanu este un excelent demers ºtiinþific
ºi de educaþie, un util ºi cuprinzãtor mijloc de cunoaºtere a
personalitãþilor gãlãþene care s-au afirmat în viaþa spiritualã a
Cetãþii, îmbogãþind patrimoniul spiritual naþional ºi universal.,
care nu trebuie sã lipseascã din biblioteca personalã a nici unui
intelectual, din bibliotecile ºcolare sau publice.

Ghiþã NAZARE
· Ioan Brezeanu, Galaþi-biografie spiritualã
(personalitãþi ale culturii, ºtiinþei ºi artei), Editura Centrului
Cultural „Dunãrea de Jos”, Galaþi, 2008, 232 pagini.
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A. R. MORLAN
MILANO, MARTIE 1972
Atacând una din plãcintele pufoase cu nerãbdarea evlavioasã
a catolicului care aºteaptã sfânta cuminecãturã, am ascultat atent
cuvintele ºoptite ale regizorului, retraºi într-unul din colþurile
întunecoase ale depozitului, la cel puþin trei metri de cea mai apropiatã
entitate plutitoare.
- Poate cã ar fi trebuit sã treceþi pe la el cât timp a fãcut toate
drãcoveniile astea ... apartamentul lui era plin de suluri din materialul
ãsta lucios iar cada de la baie îi dãdea pe dinafarã de ziare îmbibate în
apã pe care le-a folosit ca miez ... dar nu harababura era partea cea mai
rea. Mai þineþi minte cum arãtau pereþii lui, numai tablouri ºi
reproduceri? Atunci ºtiþi ºi reproducerea aia supradimensionatã dupã
Zdenek, a fotomodelului ãla trãsnet ... vã puteþi imagina o mansardã
carea gemea de aceeaºi reproducere, de toate mãrimile, unele chiar mai
întunecate decât cea care se vinde la Muzeul Metropolitan?
- Vreþi sã spuneþi cã a umplut toþi pereþii cu ea? am întrebat
eu, îndepãrtând plãcinta moale de gurã.
- Nu pereþii ... adicã nu numai pereþii. Le-a lipit pe tavan, pe
podea, pe stâlpii de susþinere a tavanului ... ºi a scos toate sitele de la
ferestre, cele care aveau aºa ceva, ºi a spart toate geamurile, pentru ca
vântul sã intre în voie ºi, pe lângã el, porumbei ºi tot felul de insecte.
Nu mai spun cã toatã casa era plinã de gãinaþ.... Dar sã vedeþi ce-a fãcut
cu luminile ...
- O clipã, am zis eu ridicând mâna dreaptã în semn de
rugãminte sau al unei nevoi mai greu de definit. ªtiu, ºtiu. A renunþat la
tot ce înseamnã luminã artificialã. Corect? A spart becurile sau doar
le-a scos?
- ªi una ºi alta. Unele pãsãri se cuibãreau în ce mai rãmãsese
din veioze. ªi-acum se vãd resturile de becuri rãmase în manºoane. Dar
în clipa în care apunea soarele ... eram acolo o datã, când s-a întâmplat.
Nu era nici un nor pe cer ... ºi când umbrele au nãvãlit în camerã ... ca
un vârtej, unele din ele, mutându-se de colo-colo ...
- Zburând, l-am corectat eu, lipindu-mã de perete. Zburau,
ca ºi ea ...
- Ca ºi modelul din fotografie, care a murit din cauza unei
supradoze, cu rochia ºi pãrul ãla ...
Trecându-mi limba uscatã peste buzele ºi mai uscate, am
spus mohorât:
- Ca ea ... numai cã prietenul nostru comun nu cred cã se mai
gândeºte la ea la timpul trecut.
Faþa ovalã, uleioasã, a regizorului s-a strâmbat.
- Nu vroiam sã vã spun dar sã ºtiþi cã vorbea mai mult cu ea
decât despre ea ...
Mi-am dat seama cã luminile din spaþiul acela imens scãdeau
în intensitate, accentuând paloarea feþei interlocutorului meu, îmbrãcat
în cãmaºã ºi sacou de culoare închisã ... ºi, la îndemnul lui, ºovãitor dar
ºi insistent, am privit spre formele suspendate care pãreau sã umple
vidul din jur.
Pe mãsurã ce lumina se estompa, formele acelea începeau sã
se miºte independent de celelalte ºi de aerul altfel stãtut din depozit;
fiecare umbrã accentua miºcarea, chiar dacã pe loc, a acelor structuri
diafane, imateriale, pânã când întregul depozit pãru cã se umple de
nuanþe enigmatice de întuneric – ºi mereu, în miezul fiecãreia dintre
forme, ceva atât de greu de definit încât aducea a neant, cu excepþia
vestigiilor unei forme sau ale unui þel.
Tãcerea bruscã, dureroasã, din jur era o dovadã elocventã
dar ºi terifiantã a reacþiei imposibil de exprimat a fiecãrui spectator.
Nu se auzea nici un murmur înãbuºit, de apreciere, nici un suspin
involuntar, de admiraþie ... doar acea chinuitoare absenþã a oricãrui
sunet, asemãnãtoare cu þipãtul rãmas în gâtlejul celui prea înfricoºat ca
sã-ºi anunþe groaza, rãtãcit în spaþiul acela alterat de spaimã.
Când luminile au revenit la intensitatea obiºnuitã, cei din
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jurul meu au început sã scoatã tot felul de sunete fãrã noimã, încercãri
disperate de a încropi o conversaþie, dregându-ºi glasul ºi plescãind
din buze ... dar nu am auzit nici un cuvânt referitor la spectacolul la
care tocmai fuseserãm martori. Cel puþin nu din partea celor care
uitaserã de bunele maniere ºi acum pãrãseau locul, acel spaþiu straniu,
fãrã sã se mai oboseascã sã-l felicite pe Darcy pentru realizarea lui
ieºitã din comun ...
Am rãmas îndeajuns ca sã-l bat vitejeºte pe umerii ciolãnoºi,
sã-i zâmbesc ºi sã spun ceva intenþionat neinteligibil. Apoi am ieºit ºi
eu, trecând prin conurile bine definite de luminã ale felinarelor de pe
stradã, pãtrunzând în bezna familiarã a oraºului. ªi, în timp ce eram
jefuit, la câteva strãzi de staþia de metrou, am avut grijã sã ating mâinile
asudate, fierbinþi, ale hoþului doar fiindcã erau atât de reale, atât de bine
definite în toatã perfecþiunea lor umanã, în ciuda unghiilor murdare,
chiar dacã mi-au luat portofelul ºi cheile de la apartament ...
Dupã ce portarul mi-a deschis uºa, bodogãnind ºi înjurând,
am luat albumul lui Zdenek ºi am început sã-i rãsfoiesc paginile groase,
lucioase, pânã am gãsit „Milano, martie 1972” ... ºi am citit textul de
sub acea fotografie mult prea cunoscutã:
Fãcutã, dupã cum aratã ºi titlul, în martie 1972, în
timpul prezentãrii colecþiei de toamnã Omar D’Costa,
pentru paginile reviste FEMMÉ din Paris, aceastã
fotografie a marcat dar a ºi distrus cariera modelului,
Alita Rousséau, o franþuzoaicã de numai 19 ani la
momentul prezentãrii din 1972 – care a murit doi ani
mai târziu, cu câteva luni înainte sã împlineascã 21 de
ani. Celebrã pentru miºcãrile ei suple, fluide pe catwalk,
Alita a transferat acel „zbor” (cuvântul ei!) în fotografii
memorabile, pentru Zdenek ºi alþi fotografi. De-abia
dupã moartea ei, cauzatã de o supradozã de heroinã, a
fost înþeles adevãratul sens al „zborului” ei când, la
autopsie, s-a descoperit cã avea o deformaþie
congenitalã a inimii, caracterizatã de palpitaþii, care-i
provoca o senzaþie de „zbor” ...
Ciudat, deºi aveam albumul acela de ani de zile, nu citisem
niciodatã textul de sub reproducere.
Lãsând albumul greu sã cadã pe podeaua goalã, m-am trezit
uitându-mã la micul orificiu din abajurul veiozei ca sã vãd becul gol
dinãuntru ºi sã simt cum cãldura ºi lumina lui îndepãrteazã acele umbre
zburãtoare pe care le vãzusem în depozit ... dar fãrã folos, fiindcã
imaginea mentalã, o masã informã, contorsionatã, de un roºu verzui, a
apãrut de îndatã ce mi-am desprins ochii de pe veiozã.
Repetând „Ce þi s-a întâmplat, Darcy ..., ce þi s-a întâmplat?”,
ca pe o mantra, am început sã-mi mãsor apartamentul cu paºi mari,
incapabil sã mã hotãrãsc dacã sã-i las un mesaj pe robot sau sã mã
întorc la acel depozit infernal, printre acele fantome static-zburãtoare
ale Alitei, pânã când oboseala ºi-a spus cuvântul ºi m-am lãsat sã cad
pe saltea, adormind în câteva secunde. Am visat amestecat, obiecte
care fâlfâiau într-un loc în care nu bãtea vântul ...
Expoziþia a fost un fiasco, aºa cum anticipasem; proprietarii
depozitului i-au cerut lui Darcy sã achite chiria în avans sau sã-ºi ducã
... operele de artã în altã parte, ceea ce am aflat cã a ºi fãcut. Nu de la
el, bineînþeles, ci de la prietenul nostru comun, Regizorul-Fãrã-Nume,
cel cu faþa ovalã ºi optimismul molipsitor cândva – oricum, eºecul
ultimei expoziþii a lui Darcy înnegurase pânã ºi fruntea mereu seninã a
tânãrului regizor.
- A dus cu camionul toate ... chestiile alea la un alt depozit,
unul mai mic, a închiriat un spaþiu ºi le-a îngrãmãdit acolo. L-am ajutat
ºi eu ... mai bine n-o fãceam. Obiectele alea ... îmi dãdeau o senzaþie
ciudatã. Ca ºi cum ar fi fost fãcute din nu ºtiu ce. Erau cãlduþe în unele
locuri, unde le atingea soarele, în timp ce le dãdeam jos din camion, dar
dedesubt ... erau ca gheaþa. Mi se lipeau degetele de ele.... Nu ºtiu ce
intenþii are, oricum m-am hotãrât sã nu-l las de izbeliºte ... e o trupã
care vrea un clip cu oameni obiºnuiþi, fotografiaþi ºi filmaþi în spaþiul

lor obiºnuit. Vrea sã fac asta cu Darcy, în apartamentul lui. Toþi banii
pe care i-am luat de la trupã i-am dat lui ... Sper cã n-o sã facã nazuri.
Trei zile rezistã el, n-o sã-mi dea totul peste cap, nu?
N-a fost deloc o surprizã cã Darcy „a dat totul peste cap”.
Cum a fãcut-o e o altã problemã ... una pe care nimeni nu a înþeles-o pe
deplin, darãmite sã o explice, doar cã toþi au considerat-o drept
„sinucidere” ...
Eu însã, ca toþi cei implicaþi în acest caz (regizorul, poliþia,
vecinii care au oferit atâtea detalii importante privind drumul lui spre
nebunie, confraþii lui, familia), am vãzut în fotografiile celor trei zile
„dovada” chinurilor la care s-a supus, fragmente statice ale unui dans
mai complex, mai cuprinzãtor, al vieþii ºi al morþii, cât ºi în imaginile
mai tradiþionale, saturate de culori, tremurânde, ale unui set de benzi
video pe care stãteau marcate ziua, data ºi ora.
Fãrã sunet, din nefericire, deºi uneori se vede cum i se miºcã
buzele, când stã cu faþa la camerele de luat vederi. Neadresându-se
nimãnui, doar lui sau muzei lui nevãzute ... specialiºti în labiolecturã
au încercat sã-i citeascã buzele dar fãrã folos – de parcã ar fi vorbit
într-o limbã strãinã. Iar absenþa luminii bune este ºi ea un impediment;
regizorul a programat camerele video sã porneascã ºi sã se opreascã la
întâmplare, ca sã surprindã acþiunile în plinã desfãºurare ... aºa se face
cã unele benzi sunt doar un amestec de pixeli ºi pete de culoare, unele
provenite din calitatea îndoielnicã a benzii, altele din camerã sau din
alte surse ...
În ziua a doua, când Darcy ºi-a adus o parte din exponatele
din plasã de sârmã, cu marginile ascuþite ca niºte lame de ras, ºi le-a
agãþat de pereþi sau le-a lãsat pe jos, câmpul vizual al camerelor de luat
vederi a fost ºi mai obturat. Un aparat de fotografiat a surprins una
dintre sculpturi în plinã cãdere, o patã prelungã, semi-opacã, de luminã
ºi întuneric.
Dar imaginea constantã din toate benzile ºi fotografiile este
Darcy ... cu braþele desfãcute, cu degetele îndoite sau întinse, cu capul
de cele mai multe ori lãsat pe spate ca sã poatã privi tavanul, cu
picioarele depãrtate.
Doar penultima fotografie dintr-un aparat a surprins moartea
lui. Darcy este cu un picior afarã, scos pe una din ferestrele la ale cãror
geamuri renunþase de mult, ºi în camerã pãtrunde o pasãre tocmai când
Darcy cade iar draperiile de lângã el, ultima concesie fãcutã normalitãþii
în mansarda datã peste cap, se învârt ºi zboarã în jurul lui, ca niºte
straturi de nori din pene, sau ca niºte valuri de organdinã sau de ºifon,
venind spre el ca ºi cum ar fi vrut sã-l cuprindã în braþele lor nebuloase,
înainte de prãbuºirea lui supremã pe trotuar, la atât de multe nivele
dedesubt.
Aceasta a fost fotografia care l-a incriminat, în baza cãreia
compania de asigurãri nu i-a dat nimic familiei lui. Era clar cã Darcy
sãrise printre acele draperii biciuite de vânt. Fãrã doar ºi poate, potrivit
poliþiei, medicului legist ...
Nici eu n-am putut dovedi contrariul, ceea ce ºtiam intuitiv...,
pânã când, cu mult dupã aceea, un colecþionar de artã din Italia a citit
despre ultima expoziþie nefericitã a lui Carver ºi a cumpãrat toate
ansamblurile diafane dar ºi apãsãtoare la care Darcy trudise în ultimele
luni de viaþã. De fapt, dupã mai bine de un an ºi jumãtate, îndeajuns ca
sã aflu despre aceastã achiziþie dintr-unul din ziarele apãrute la New
York ... ºi îndeajuns ca sã vãd un alt articol, fãrã nici o legãturã cu
celãlalt, despre valul de cãldurã din acel an, considerat mult mai rãu
decât cel din urmã cu peste zece ani. Autorul îºi susþinea punctul de
vedere cu ajutorul a douã diagrame în care compara temperaturile.
Diagrame care includeau ºi viteza vântului. Diagrame care
arãtau cã în sãptãmâna în care Darcy îºi gãsise moartea vântul nu
bãtuse absolut deloc ... aºa arãtau ele. Ceea ce nu înseamnã cã voi crede
vreodatã cã Darcy a vrut sã moarã în timp ce-ºi cãuta muza...

În româneºte de PETRU IAMANDI

Glose la volumul de poezie
„Liber la iubire ºi vis”
de Coriolan Pãunescu
Coriolan Pãunescu se situeazã ferm în teritoriile iubirii
ºi visãrii, acolo unde fiinþa umanã se purificã prin confruntarea
cu lumea ºi cu sine ºi se îndumnezeieºte.
Proaspãtul membru al Uniunii Scriitorilor din România
cautã sã-ºi stabileascã dimensiunile umanitãþii sale specifice în
nelimitele gândirii arzânde ºi cutezãtoare. Poetul este o naturã
aparte. Fascinaþia artistului autentic este întotdeauna
surprinzãtoare adevãrului vieþii în agerimea cristalinã a metaforei
fiindcã: „Rien n’est plus beau que le vrai / Le vrai seul est
aimable”, dupã cum spune, cu multã înþelepciune, Boileau. (Nimic
mai frumos decât adevãrul / numai adevãrul este plãcut)
Este de înþeles cã, în plan uman, condiþia artistului nu
se poate sustrage turmentelor silniciilor ºi contrarietãþilor, ci
dimpotrivã. Artistul cetãþean este un senzor fin ºi împovãrat de
durerile lumii, de responsabilitatea faþã de semenii sãi, fiindcã
destinul sãu este destinul celui ales, celui predestinat: „Mi-e
inima ca un semn de întrebare / ªi parcã mã simt fulgerat dint-un
loc / M-a strãpuns o acidã razã de soare / (Ca un semn de
întrebare). Sigur cã poetul se simte evocat de semne ale Înaltului:
„E poate un zeu ce în viaþã mã-ncearcã / ori poate destinul
purtîndu-mã-n sus / Sau poate grãbit mã-ndrept într-o barcã /
s-ajung la întâlnirea cu Domnul Isus” (ibidem)
În altã parte poetul gloseazã în tonuri elegiace pe tema
dureroaselor împotriviri pe care viaþa i le aruncã cale în drumul
halucinant spre himera îmbolnãvitor a cãlãtoriei prin spaþii demult
apuse sau ale iubirilor hipnotice ºi mincinoase: „Eu sunt acel ce
beat de amoruri / îºi cautã patima-n cuvinte / ºi-ascultã ploile în
geamuri / cu chipul celei care-l minte” (Eu sunt)
ªi iatã-l pe poetul ce se simte tot timpul asaltat de
„pasãrea neagrã”, pasãrea pribeagã” este, fãrã îndoialã pasãrea
destinului obsedant ºi neiertãtor. Dar „trupul albastru de zeu” îl
protejeazã fãrã greº: „În gheare ar vrea de-acum sã mã piardã /
dar lanþul-i n-ajunge la creºtetul meu / ºi nici cu privirea nu
poate sã-mi ardã / veºmântul ºi trupul albastru, de zeu.
O atmosferã întunecatã de sfârºit de evuri când lumile
se prãbuºesc ºi coboarã în moarte nu degajã din versurile
poetului: „Sã trecem ºi sã dãm un bunã seara / bãtrânilor ce-au
mai rãmas în sat, / pe la apusul soarelui, când vara / se
pregãteºte-n luni de-ntomnat. (În aºteptare)
Sub aspect formal poetul dã dovada de luciditate
care-l înstãpâneºte perfect pe materia poeticã. Nu se lasã furat
de tentaþiile exhibate ale folosirii formanþilor inediþi ca, factori
de împresionare poeticã creativã. Folosirea cu parcimonie a
reluãrilor în discursul liric este cu totul justificatã creând senzaþia
de contrapunct într-o compoziþie simfonicã.
Cu acest volum de poezie Coriolan Pãunescu pãtrunde
definitiv ºi cu aleasã prestanþã în câmpurile fermecate ale
marii poezii.

Constantin S. DIMOFTE
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ARHITECTURA ÞÃRÃNEASCÃ DIN ZONA COVURLUI NORD
- Subzona de Vest – Bãlãbãneºti – (IV)
Locuinþa bicelularã din
aceastã zonã a avut o soartã
asemãnãtoare întrucâtva celei
monocelulare. Exemplarele depistate
de noi – din pãcate puþine la numãr –
proveneau, ca ºi cele monocelulare din
secolul al XVIII-lea ºi prima parte a
secolului al XIX-lea. Totuºi, spre
deosebire de (ºi) mai puþinele
exemplare de locuinþa monocelularã,
a cãror construire ca locuinþã principalã în gospodãrie poate
fi mai greu de demonstrat, au fost construite ca locuinþe
definitive, principale, în gospodãrie. Locuinþa bicelularã a
avut o mare frecvenþã pânã în cea de a doua jumãtate a
secolului XIX-lea.
La puþinã vreme dupã prima mare împroprietãrire
sãvârºitã de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ritmul înlocuirii
vechii arhitecturi – dominatã de forme simple ºi spaþiu locuibil
redus – începe sã se accelereze vizibil, pentru ca, în perioada
interbelicã aceste strãvechi forme sã devinã o raritate. Demn
de remarcat este faptul cã primele douã tipuri, adicã cel
monocelular ºi cel bicelular, au persistat cel mai mult în
timp istoric. Mai ales în cazul primului tip - cel monocelular
- putem vorbi de o existenþã multimilenarã.
Locuinþa bicelularã din subzonã apare în
douã variante:
a) locuinþa bicelularã cu tindã ºi o camerã;
b) locuinþa bicelularã cu douã camere.
Dimensiunile tindei, în cazul primei variante erau
variabile, adicã de la exemplare cu spaþiul foarte redus, între
aproximativ 1,00 m – 1,20 m, lãþime pânã la cele cu 1,50 –
2 m. Ni s-au semnalat însã ºi obiective cu spaþiul tindei mult
mai mare, adicã pânã la dimensiuni perfect egale cu ale odãii.
Dacã, în cazul zonei Galaþi tinda a fost – în acea strãveche
fazã - în primul rând un spaþiu al vetrei, al focului, aici
tinda a servit ca spaþiu de depozitare a unor produse
alimentare strict necesare. În aceastã subzonã, ca de altfel
în toatã zona Covurlui Nord, vatra va fi construitã în etac.
Pe o laviþã confecþionatã dintr-un trunchi masiv de
lemn – despicat în douã pãrþi aproximativ egale ºi apoi uºor
finisate prin cioplire, erau aºezate în permanenþã douã cofe
pline cu apã ºi o moºoaicã din lut sau o cofiþã de mici
dimensiuni. În locul cel mai îndepãrtat al tindei se afla
hambarul cu douã despãrþituri. Una pentru fãinã de porumb
– mãlai – ºi una pentru fãinã de grâu. Tot aici era þinutã
deseori ºi piua.
Unele hambare aveau un singur compartiment ºi
erau folosite numai pentru mãlai. În acest caz, fãina de grâu
era þinutã într-un sac special – depozitat în apropierea
hambarului – adicã tot pe laviþã – sau într-un buduroi, adicã
un trunchi de copac scorburos ºi ajustat întrucâtva. Acesta
putea fi un stup primitiv, de albine, care nu mai era folosit
pentru funcþia sa iniþialã, sau, în alte cazuri, el fusese
construit chiar iniþial pentru funcþia de recipient. În ambele
cazuri însã purta acelaºi nume, adicã buduroi. Uneori se
foloseau douã buduroaie mari, confecþionate – fiecare – din
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Fig. 1 câte un trunchi masiv, buduroaie care se
fãceau în mod special pentru aceastã
funcþie, dar care puteau fi folosite
oricând, la nevoie ºi ca stupi de albine,
dupã o prealabilã spãlare.
În cazul celei de-a doua variante,
spaþiul primei încãperi, adicã al tindei, altã
datã un spaþiu redus, se va amplifica
treptat, pânã îl va egala pe cel al odãii
propriu-zise. Bineînþeles, la nivel general,
amplificarea spaþiului tindei s-a fãcut în etape succesive,
într-un proces desfãºurat pe o mare întindere de timp. Prima
cauzã a amplificãrii tindei are la bazã dorinþa sãteanului de a
avea o încãpere ceva mai mare, necesarã depozitãrii unor
bunuri strict necesare, mai ales pe timp de iarnã, cum ar fi
bunãoarã: unelte ºi instalaþii de mici dimensiuni, precum ºi
bunuri alimentare.
De asemenea, în spaþiul amplificat al tindei – se
mai efectuau ºi unele meºteºuguri, ca de exemplu: împletituri,
tâmplãrie, ceramicã ºi nu în ultimul rând, þesutul în rãzboi.

Locuinþa tricelularã simetricã.
Am sesizat ºi localizat prezenþa planului tricelular
simetric, încã de la mijlocul secolului al XIX-lea., bineînþeles,
tot în satele de rãzeºi. Dupã prima mare împroprietãrire
înfãptuitã de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, planul acesta
s-a extins apoi ºi în satele de foºti clãcaºi, în aºa fel încât,
în secolul al XX-lea ºi, mai ales, în perioada interbelicã, o
parte dintre acestea au depãºit cu mult unele sate de rãzeºi.
O particularitate a locuinþei din subzona Bãlãbãneºti,
constã în modul în care ºi-a pãstrat structura nucleului de
bazã, indiferent de transformãrile pe care le-a suferit
exteriorul.
Astfel, locuinþele tricelulare cu prispã largã ºi cerdac
impunãtor care au fost construite de unii dintre cei mai avuþi
sãteni din satul Bãlãbãneºti, ºi-au pãstrat etacul în locul ºi în
forma în care a fost dintotdeauna Dacã în interiorul unor
locuinþe cu plan tricelular simetric ne aºteptam sã gãsim
etac, a fost o adevãratã surprizã pentru noi sã gãsim aceastã
încãpere ºi în locuinþe învelite cu tablã, cu cerdac ºi salã
înaltã, precum ºi cu chilere.
Prin construirea locuinþei tricelulare simetrice cu
etac – ºi uneori ºi cu ascunzãtoare – arhitectura din subzona
Bãlãbãneºti a zonei etnoculturale Covurlui Nord îºi încheie
un prim ciclu evolutiv, ciclu care îºi are originea într-un
trecut imemorial. Este vorba de o dezvoltare din
interior, desigur.
Dezvoltarea nu se va opri însã aici. Se vor adãuga
ºi din exterior, în continuare, alte încãperi – chilere – în
special în spate ori pe una din laturi. ªi uneori pe ambele
poziþii.
Pânã în prezent nu am gãsit în aceastã subzonã
locuinþe cu chilere pe toate cele trei laturi disponibile, aºa
cum au existat atât în zona Galaþi precum ºi în zona Tecuci
– Zeletin.
Aceste noi încãperi, folosite de obicei ca depozite,
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magazii, nu vor fi integrate însã în nucleul de bazã, chiar
dacã uneori ele vor fi amenajate ºi ca odãi pentru locuit.
Este foarte greu de stabilit cam în ce timp au apãrut primele
locuinþe tricelulare simetrice în aceastã subzonã. Putem
afirma, bunãoarã, cã la jumãtatea secolului al XIX-lea ele
existau deja, dar în numãr mai redus. O informaþie foarte
preþioasã, primitã acum aproximativ patruzeci de ani de la
Safta Ciochinã – în vârstã de 74 de ani, aduce oarecare
luminã în aceastã problemã: „Casa a fost cumpãratã de tata,
Gheorghe Ciochinã de la Lãscãrache Ciochinã, în anul în
care s-a însurat. Tata a murit în anul 1916, în vârstã de 47
de ani. A fost la vremea ei o casã model. Era o casã mare,
arãtoasã, deosebitã de celelalte case din sat, care erau mai
mici”(fig.1,2,3,4)
Anul construcþiei nu l-am aflat. Am aflat însã anul
aproximativ al cumpãrãrii. Dacã tatãl ei a cumpãrat-o în
anul în care s-a însurat, adicã la vârsta de 20 de ani,
înseamnã cã evenimentul a avut loc cam în ultimi ani ai
secolului al XIX-lea. Presupunând, - logic – cã Lãscãrache
Ciochinã nu a vândut casa imediat ce a construit-o, mai
putem merge cu cel puþin 20-30 de ani în urmã, în timp.
Luând apoi în calcul aprecierea sãtencei respective – cã era
o casã model – fãrã a ignora nici partea de subiectivism,
firesc, putem sã ne creãm o imagine aproximativã atât de
ansamblu, precum ºi de locul p care locuinþa tricelularã
simetricã îl ocupa în acel ansamblu, la vremea respectivã.
Referitor la aspectul exterior al locuinþei tricelulare
simetrice din aceastã subzonã, se impune o remorcã ce apare,
evident, acolo unde s-au pãstrat mai multe obiective foarte
vechi. Este vorba în primul rând de absenþa stâlpilor de la
faþadã ºi apoi de fragmentarea spaþiului ferestrelor – ºi aºa
nu prea mari - în opt segmente (fig. 5)
Dupã cum ne-au informat, bãtrânii satului de acum
40 de ani ºi dupã cum se justificã ºi logic, aceste ferestre au
fost concepute pentru a fi acoperite cu burduf în loc de
sticlã, adicã aºa cum se proceda în trecut.
Ferestrele unor locuinþe de acest tip au avut iniþial
burduf – o vreme – apoi burduful a fost înlocuit treptat cu
sticlã. Altele, construite ceva mai târziu, adicã în perioada
în care sticla devenise ceva mai accesibilã ºi la sate, ºi-au
pãstrat încã vechiul tip de fereastrã ca structurã, chiar dacã
s-a renunþat la burduf.
La unele ferestre mai vechi, sãteni înlocuiau
burduful deteriorat al vreunui ochi, cu sticlã, iar restul de
ochiuri rãmâneau ca mai înainte.

Este foarte interesant de menþionat acest aspect,
deoarece se întâmpla ºi la unii sãteni mai bogaþi. Ei se hotãrau
foarte greu sã renunþe la materialele tradiþionale, chiar dacã
materialele noi asigurau un plus de confort.
Am putea afirma deci – cu prudenþa de rigoare – cã
primele locuinþe tricelulare simetrice au apãrut fãrã stâlpi ºi
cu ferestre acoperite cu burduf.
Mai târziu, la acelaºi tip de locuinþã vor apãrea stâlpi
de susþinere de la faþadã, iar ferestrele – deºi au devenit
ceva mai mari – vor fi mai puþin fragmentate.
Desigur, toate aceste transformãri nu s-au fãcut
dupã niºte reguli stricte. Bunãoarã, nu la toate locuinþele din
aceastã perioadã – la care s-au mãrit ochiurile de geam, au
apãrut ºi stâlpii.
În ceea ce priveºte conformaþia stâlpilor, remarcãm
þinuta lor sobrã. De cele mai multe ori aveau douã-trei registre
simple de crestãturi la partea superioarã, acolo unde ar fi
trebuit sã fie în mod normal capitelul. Alþi stâlpi – de la alte
case – mai aveau ºi douã registre de ornamente la fel de
simple, exact la mijloc.
Interesantã mai este aici ºi apariþia primelor sugestii
de capitel ºi mai ales modul de prindere, de fixare.

Eugen HOLBAN
Fig. 2 - secþiune longitudinalã

Fig. 3 - plan

Fig. 4 - secþiune transversalã
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Ioan TODERIÞÃ

Dan Barbilian ºi fenomenologia gândirii sale

Poet germinat din categorii abisale ºtiinþifice matematice care
a pus multe probleme exegetice criticilor sãi. Tocmai din cauza
neputinþei lor de a-ºi explica evoluþia literarã a poetului cea, uneori, de
el determinatã în timp, cea nici de el explicatã sieºi (Evident, specific
naturii umane glorificate de orgoliosul Eu în disputã cu Noi.)
În cunoaºtere, matematica are legi bine determinate. Drumul
dintre Fiinþã ºi Neant, cel mereu bãtut în felurite poteci de filozofi, are
nevoie de primordialitatea ideii, ideilor platonice. Fãrã aceastã primã
dogmã: ideea înainte de materie, (de realitudine ºi de consecinþele ei
senzitive, de reflexiile ei empirice), înainte chiar de senzaþiile mult
înºelãtoare de formã ºi conþinut, nu vom penetra esenþa manifestãrilor
fenomenale. Astfel lumea trece din real în imaginar ºi invers numai
prin idee matematicã. O primã strãdanie a ideii în „perceperea” lumii
este „definirea” lumii, nu definitivarea ei. (cum mulþi cred cã ºi-ar dori
omul de la creaþie încoace) Definirea lumii, obiectelor sale este fãcutã
prin genul proxim (genuri proxime) ºi diferenþã specificã (diferenþe
specifice).
Pentru a fi pe înþelesul celor care vor sã-l cunoascã mai bine
pe Ion Dan Barbilian ºi mai cu seamã pe poetul din matematician, voi
fi cât se poate de explicit în ceea ce priveºte „academia matematicilor”
destãinuite de mine celor care urãsc matematica.
Deci „noþiunea” este o primã „entitate” a lumii trecute prin
idee matematicã. Citind într-un dicþionar, cuvintele din el, în mare
parte (nu integral), sunt noþiuni, iatã:
ºofran = plantã erbacee cu bulbi, cu frunze lungi ºi înguste ºi cu flori
violete cu linii purpurii (crocus sativus) din care se extrage o substanþã
aromatã – condiment, medicament, etc.,
ºofran = plantã erbacee, cu flori albastre liliachii, care înfloresc toamna
(crocus banaticus)
Genul proxim – plantã erbacee, diferenþa specificã – cu bulbi,
cu frunze lungi ºi înguste…
Schimbarea diferenþei specifice faþã de, alãturi de, un gen
proxim fix, dã naºtere altor noþiuni. „Care înfloresc toamna” adaos la
diferenþa specificã anterioarã „cu bulbi, cu frunze..” defineºte
(diferenþiazã) o nouã noþiune, transformã „Crocus sativus” în „Crocus
banaticus”.
Astfel lumea poate fi dirijatã în noþiuni. Noþiunea fiind esenþa
reprezentãrii ei în…idee. Noþiunea devenind astfel reprezentatã, dual
reprezentatã; gen proxim-diferenþã specificã, ca cea dintâi reprezentare
anticã a ideii primordiale, a ideilor apriorice.
Noþiunile cele mai „adânci” în conºtiinþa umanã, cu adevãrat
transcendentale, abisale, sunt noþiunile primare, cele care nu se supun
„definirii = determinãrii”, prin gen proxim ºi diferenþã specificã. Acestea
sunt chiar „indefinibile”. Lor nu le putem asocia, pe ele nu le putem
desprinde, unui gen proxim anterior lor. S-au încercat, dintr-o inerþie
cerebralã, dintr-un impuls de raþionalitate, „descrierii”care sã îndulceascã
în ochii noºtri forma lor iraþionalã, ilogicã, formalã: „Mulþimea este o
colectivitate cu elemente de aceiaºi naturã sau de aceiaºi proprietate…”,
dar nu se ºtie ce este colectivitatea consideratã aici în mod eronat
„gen proxim”.
„Dreapta este ceva numai cu lungime, fãrã grosime ºi lãþime…”
declarã Euclid, în „caietele sale de geometrie”. „Ceva” nu poate fi gen
proxim, astfel Dreapta este un „dat primar” ca ºi „mulþimea” ca ºi
omul-fiinþa lui adiferenþialã, unicã.
Cunoaºterea prin idee, ori ideea primordialã care vede lumea,
obiectele ºi fenomenele ei, se deghizeazã în „noþiuni”. Altfel spus,
pãtrunde în real, „hãituind cuvântul în noþiuni”.
Matematizarea lumii este o dorinþã a „noþiunii-idee” de a
intra în relaþie cu lumea, cu proporþiile ei multiple.
Cuvântul este un mijloc de comunicare între indivizi, prin
figuri, stiluri, feluri diferite de modificare a sensului lor, în raport cu o
normã a relaþionãrii lor semnificante ºi a semnificaþiei lor. Tropiile, ca
ºi figurile de gândire, au înãlþimi, adâncimi ºi libertãþi greu de evaluat.
Totul are la bazã ideea, forma, esenþa noþiunii. Schimbarea
sensului cuvântului trece în schimbarea definirii noþiunii. Aºezarea
ideii în noþiuni, pe principiul „genului proxim diferenþiat”, nu a fost
suficientã gândirii umane, pelerinã în aula realului concret. Lumea se
ascundea în abstract prea mult, prea „desãvârºitã în necunoaºtere”.
Astfel noþiunile trebuiau scoase din „veºtmântul lor euclidian”, din
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prea mândra lor geometrie senzitivã. Fiinþa sapientalã, omul, înzestratã
cu facultatea de a gândi, de a judeca (pe sine ºi pe alþii) lumea existenþei
sale, înºiruie judecãþile în raþionament, în raþiuni necesare ºi suficiente,
pânã dincolo ºi dincoace de trebuinþã, fãcând din ideea-noþiune stare
intensivã, energeticã, exploratorie, dinamicã în general, raþiune purã, în
particular. Noþiunile, entitãþi ale ideii geometrizate, nu puteau, fãrã
diviziune, fãrã dividerea întregului real, sã-ºi manifeste prioritatea
prospecþiei lumii. Apare, înaintea ºi înapoia iluminãrii ei, noaptea ºi
ziua, adevãrul ºi falsul, cuprinsul ºi necuprinsul, urâtul ºi frumosul,
feþele diadice ale manifestãrilor fizice, mecanice, în primul rând, (ale
lumii) ale aºezãrilor ei inexplicabile în noi, în al doilea rând.
Matematicienii au inventat teorema directã sau reciprocã, directã ºi
reciprocã, necesarã ºi suficientã, cale spre adevãrul-fals, spre adevãr ºi
fals, spre adevãr sau fals, nonadevãr, nonfals.
Nici o altã cale nu era mai potrivitã. Pentru asta, pentru
edificarea „lucrului mecanic” al „noþiunii-idee”, în câmp spiritual,
sapiental, matematicienii au construit propoziþia matematicã: un
enunþ ori adevãrat ori fals, nu în acelaºi timp adevãrat ºi fals.
Descartes nu este cel dintâi care sã fi observat relaþia dintre
„cuget ºi îndoialã”. O ºtia întreaga filozofie anticã. Nici dintre cuget ºi
existenþã, a fiinþei în preajma Neantului.
Matematica spre deosebire de filozofie, deasupra oricãrei
filozofii, a îndrãznit sã inventeze „logica propoziþiilor”, luând din
comunicarea umanã simultaneitatea, drept conjuncþie, alternativitatea
drept disjuncþie, fãcând din „dacã…atunci”, implicaþie din „dacã…atunci
este identic cu atunci…dacã”, echivalentã. Etc.
Cea mai frumoasã realizare a matematicii pe drumul edificãrii
„energiei ideatice” a „noþiunii-idee”, în prospectarea binaritãþii, dualitãþii
gnosice a lumii, este predicatul: o propoziþie matematicã ce conþine o
nedeterminatã sau mai multe, numite ºi variabile predicative.
S-au descoperit astfel noi modele logice de investigare a „ºansei de
adevãr”, „ºansei de neadevãr”, prin aºa zise predicate de cuantificare
universalã ºi existenþialã.
Evident, cã în orice ºtiinþã corsetele veºmintelor ei par a nu
fi folosite decât pentru o singurã Dianã din câte are lumea în proporþiile
ei de aur. Aparent, fiindcã matematica este sora lui Hefaistos. Ea îmbracã
ºi dezbracã formele statice ale existenþei de orice fel în, cu marea energie
a spiritului, a ideii-elf noþional. ªi, în marea înfierbântare a predicatului
existenþial: „x are vârsta de 100 de ani”, „existã x oameni cu aceastã
vârstã”.
Cu marea dubiozitate a predicatului universal: „orice om din
România este fericit”; „orice x (nemernic x) poate fi Dumnezeu”.
Era nevoie de aceastã introducere lungã, pentru a vã prezenta opinia
mea despre „fenomenul Barbu” în literatura româneascã.
Pentru a fi „cinstit” cu „lauda” poeziei sale în ochii (ce bine
dacã ar fi, dacã ºi în inimile celor fãrã acoperire cerebralã a cuvântului
rostit) dumneavoastrã, doritori de luminã iluminãtoare a
„clar-obscurului” Barbilian.
Gândirea poeticã a matematicianului Ion Barbu nu este
abstracþiune inaccesibilã decât pentru cel care acceptarea ideii ca
prioritate, nu ar fi cu aceeaºi prioritate acceptatã în descrierea lumii;
plasticã-intuitivã sau abstracto-verbalã.
Edificiul plastic, însã, la Barbu, trece, se infiltreazã, se
risipeºte, mai puþin cromatizat, mai mult tuºat, în edificiul abstractverbal al conºtiinþelor însetate de adevãr estetic – (da, existã un astfel
de adevãr), ca diamant ºlefuit de adevãrul, inestetic – ca diamant amorf.
Metaforã insuficientã, pentru cele câte ascunde estetica Barbilianã,
dincolo de aparenþa inesteticului, inaccesibilului ideilor sale universale.
Fiindcã toatã poezia Barbilianã este univers victorios asupra
concretului, asupra particularului, asupra existenþialului evaluat metric,
nedrept de metric în creuzetul conºtiinþelor empirice, experimentate
empiric în umbra senzaþiilor leneºe, ale contemplaþiei negânditoare.
Poezia Barbilianã poartã - în structura ei - cãlãtoriile în spirit matematic
sublimal ale poetului.
Spirit acumulat în fântânile sinelui individual din extazul
unei vieþi sentimentale, ºtiinþifice, istorice, matematice, care îl urmãreºte
pe iubitorul de raþiuni pure la fiecare, în fiecare, aventurã în cuvânt.
Profundul pelerinaj în Academia timpului, vieþuirii lui, într-o Europã
rãvãºitã de rãzboaie naþionaliste, ºovine, într-o þarã cãlcatã în picioare
din iraþiune, din instinct mamiferic statal, poetul îºi ascetizeazã mânia
pe evidenþe, pe spontaneitate, pe judecãþile infantile, gregare, apelând

la raþiune purã, invocând raþiunea salvatoare în amvoanele lirei zdrobitã
de propria-i dezrobire, poezia clasicã. Poezia dulce-negrãitoare de
adevãr. Poezia echilibrului static al epitetului încruntat teatral, minat
conjunctural, în oraþii ºi retorici lacrimogene.
Nimic nu este mai neconvingãtor în poezie, ca respiraþia
cardiacã a Cuvântului Spontan, a Necuvântului-hazard.
Barbu, Ion Dan Barbilian, face ordine atât în „respiraþia altora”
cât ºi în „inspiraþia lor” de a frumos rosti în rime despre nimic, de a fi
fost victimã de-o clipã ale „frumos-ondulãrii vorbei în dinþi, pe limbã,
în timpanele surde ale literaturii de bulevard, de promenadã, de eternã
sus-pi-ciune exegeticã. ªi nu i-a fost uºor. ªi nu-i uºor, trecând prin
trei vârste de gândire matematicã, sã dovedeºti altora cã numai copilãria
– de exemplu, este raþiune infinitezimalã, cã numai adolescenþa – un alt
exemplu, este o algebrã abstractã, cã viaþa însãºi este o ecuaþie
transcendentã cu soluþii în altã lume. Suma lor, suma acestor
vârste este de tip integral, limitã a însumãrilor finite, cuadraturã
a neantului fiinþei scufundate în neant.
Era nevoie de o astfel de întâmplare în literatura româneascã,
plinã de „semãnãturi” ºi „asemãnãri” estetice, de - pânã la urmã –
credinþã excesivã în melancolie existenþialã, nu în agonie, delir, salt,
metafizic din existenþã, prin efluviile sublimale, protuberante, ale
abisului raþiunilor apriorice, ale ideilor, etnii – matematice
transtemporale „Întâmplarea rãsãritului” este determinatã de
„împrejurãri” crepusculare, de „conjectura” timpului oprit sã vadã
lumea cu ochi spãlaþi de întuneric, dilataþi pe întuneric.
Bursa din Germania îi înlesneºte cercetãri matematice în
domeniul Teoriei numerelor al cãrui maestru era Landau, prieten cu
Þiþeica. „Teorie a numãrului”, care se va gãsi în poezia Barbilianã,
discret, în numãr, în numãrare, în numãrabilitate, ca aspiraþie la continuu,
ca relaþie inductivã dintre un infinit mai mic, “ fiind numãrul numerelor
naturale ºi alef-zero - infinitul numit ºi puterea continuului fracþiilor
pozitive subunitare. Toatã viaþa de student bursier îl apropie de
geometria axiomaticã a lui Hilbert, ºi ea prezentã (vom vedea unde!) în
„poematicã – problematicã barbilianã”.
Geometria axiomaticã îl ademeneºte pe poet în noi atitudini
faþã de fundamentarea ideii ca noþiune, în mulþimi de idei structurate
precum elemente fundamentale ale geometriei spiritului, ale geometriei
abstractului discret. Incidenþa, grupul de axiome, vãzutã de Hilbert, ca
relaþie între puncte dreaptã ºi plan, este fascinantã prin logica, prin
determinismul interior ºi exterior logic, al edificãrii formei spaþiului
real, cel în care poþi exista fãrã mãsurã, fãrã noþiunea de „distanþã”, cum
n-ai fi putut exista în spaþiul Euclidian, în care echerul ºi compasul þin
loc de metru etalon.
Iatã: I1: Existã pe o dreaptã cel puþin douã puncte distincte
I2 : prin douã puncte distincte trece cel puþin o dreaptã etc.
Fãrã asemãnare în frumuseþe, în interpretare, în cum poate fi
„strãbãtut” planul, este Axioma lui Push care, mai aproape de formã
literarã este: „Dacã o dreaptã intrã într-un triunghi printr-o laturã
atunci ea (trebuie) sã iasã din triunghi printr-una din celelalte douã”
Evident ar fi putut sã nu iasã din triunghi. Ori sã fi ieºit dedublatã, prin
douã „locuri” diferite. Iatã cum fantasma iraþionalului pluteºte - în
matematicã – asupra realului. Cum abstractul este aurã a concretului
raþionalizat, supus raþiunii.
Barbu avea sã cunoascã aceste punþi de salt în poezie,
într-o nouã poezie, desprinzându-se de cantonare în garnizoana rigorii
inflexibile (amatematice) tocmai prin trãdarea conþinutului ei încruntat,
în favoarea paradigmelor ei, paradigmelor interpretãrii lumii prin ea.
Pe strãfulgerul matematicii, cunoºtinþelor matematice, poþi concepe,
deci, un nou Neant, mai multe Neanturi, pentru o fiinþã unicã ori
invers, mai multe fiinþe în disputã pentru un singur, insuficient Neant.
Aºa îºi începe viaþa de poet matematicianul Ion Barbu. Voi încerca sã
îl „prind” în aceastã „posturã” de „rob” al sublimalului conºtiinþei
lui ºtiinþifice.
Relaþiile dintre genuri proxime, dintre noþiuni primare ori
noþiuni „capabile” de diferenþiere specificã, „se petrec” în timp,
într-un timp veºnic la pândã în miºcare. În poezia Elan, noþiunile
primare (care nu au gen proxim) îndoire, unduire sfârºesc viersurile
1 ºi 4 din întâiul catren: „Sunt numai o verigã din marea îndoire /…./
Fragilã unitatea mi-e pieritoare; dar / Un roi de existenþe din moartea
mea rãsar / ªi-adevãratul nume, ce port, e: unduire /”. Îndoire, unduire,
întindere, foc, apã, sunt stãri ºi elemente primare, idei – noþiuni primare
izvorâte din fenomenal. Acestea adunã „diferenþierea” unor noþiuni –

posesoare de gen proxim ºi diferenþã specificã: „Fragilã unitatea –
unitatea fragilã, existenþa din moarte, adevãratul nume (gen proxim)
ce port (diferenþã specificã). În poezia Lava, fiecare viers este strict
ordonat morfologic: subiect, predicat, complement metaforic, (cu
sublimal noþiunea – idee proximã, diferenþiatã specific) circumstanþial
ºi metaforic. Te-nãbuºeai în pâcla încinsei atmosfere (noþ. prim.)
O! tu, noian de lavã (gen proxim diferenþiat) ce aveai sã fii pãmântul
(trop metaforic). Fãpturã (S) nu sunase (P) din trimbiþi de cratere
(trop.met.) Nu fulgerase (S-P), în noaptea ta, cuvântul…(noþ. prim.)
Dupã cum vedeþi ºi în acest catren, viersurile 1, 4 sfârºesc cu
noþiunile primare: atmosferã, cuvântul, însã, ponderal, în viersul 2,
tropul–metaforic „ce-avea sã fii pãmântul”, se încheie cu
„pãmântul”, cu un nou element primar.
Ritmul, prozodia acestor poezii, ridicate în cugetul nostru
neiubitor de sublimal ºtiinþific, doritor de dulce ºi caldã iluzie
necugetãtoare, mai mult ori mai puþin vizibilã, sunt translaþii induse de
lecturi (în original) ale poeziei franceze, trans-inducþie, din nou, de tip
abisal. Iatã un catren din Panteism:
Vom coborî spre calda, impudica Cybelã
Pe care flori de fildeº ori umed putregai
Îºi înfrãþesc de-a valma teluricul lor trai
ªi-i vom cuprinde coapsa, fecundã, de femelã.
Catren scris în 14,13,13,14 silabe. Iatã un catren din Angoasã de
Stéphane Mallarmé:
Cer patului tãu somnul cel fãrã vise-n trâmbe
Plutind, a remuºcare, sub mãtãsosu-i cort
Pe care-l dormi rãpusã de jurãminte strâmbe
Tu ce cunoºti Neantul, mai bine ca un mort
Catren scris în 14,13,14,14 silabe
Detalii desenate prin circumstanþialele – la Barbu – de loc,
de dublu loc + dublã circumstanþã directã: „Vom coborî spre calda
Cybelã / pe care flori de fildeº ori umed mucegai…”, iar la Mallarmé,
de dublã modalã-cauzalã: „plutind, a remuºcare sub mãtãsosu-i cort /
pe care-l dormi rãpusã de jurãminte strâmbe”.
Izbitor este „pe care” dar ºi mai neaºteptatã este histograma
accentelor, ritmului, tropului sonor. Acestea suprapuse sunt:

Barbu

Barbu

Mallarmé

Mallarmé

Cele douã minime de valoare „zero” ale „respiraþiilor accentuale”, la
nivelul silabelor 6 ºi 9, ca ºi cele trei maxime – per ansamblu, dovedesc
o asemãnare a stilurilor. Uimitoare este ºi constanþa numãrului ºi
formelor histogramele în aceste grafice:
Dreptunghiuri: Barbu 2 Mallarmé 3
Triunghiuri: Barbu 4 Mallarmé 4
Trapeze: Barbu 7, Mallarmé 6
Ceea ce demonstreazã o distribuþie aproape egalã a
monotoniei limbajului poetic, a accentului ºi neaccentului fonosilabic.
Oarecum, într-un anume fel, prima vârstã a creaþiei Barbiliene „vârsta
îndepãrtãrii lui de matematicã”, atât cât nu s-a putut lepãda de gen
proxim ºi diferenþã specificã, este just caracterizatã de exegetic – vârsta
influenþei parnasiene - via Baudelaire, Edgar Poe, John Keats,
Paul Verlaine.
(va urma)
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Naºterea.
Conotaþii în plan simbolic ale celui mai important rit de trecere
Ce poate fi mai îmbucurãtor, mai important pentru
o familie sau pentru o întreagã comunitate, decât venirea pe
lume a unui nou membru, a unui copil? Ce poate fi mai
semnificativ decât faptul cã respectiva familie / comunitate
respectã porunca lui Dumnezeu: „Fiþi roditori ºi sã înmulþiþi
ºi umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l”?! Naºterea reprezintã, f
ãrã-ndoialã, pentru întreaga comunitate, un eveniment de
mare importanþã, acceptat ºi aºteptat deopotrivã un dar
dumnezeiesc, o dimensiune aparte a existenþei umane.
Spunea marele folclorist Simion Florea Marian în
lucrarea sa „Naºterea la români” cã femeia însãrcinatã,
îngreunatã sau grea, se mai numeºte, în Bucovina, în „stare
binecuvântatã”: „Credinþe nenumãrate ne informeazã –
spunea Mircea Eliade – cã femeile rãmân însãrcinate prin
simpla apropiere de unele locuri: stânci, caverne, copaci,
râuri”.1 Existã credinþa cã aceste suflete sunt ale strãmoºilor;
ele au stat o perioadã ascunse în crãpãturi, brazde, bãlþi, iar
la un moment dat pãtrund în pântec ºi femeile rodesc. Se
mai spune, de asemenea, cã aceste suflete trãiesc în sânul
Mamei – Pãmânt, o veritabilã existenþã embrionarã. De acolo
– conform unor credinþe încã vii la europenii sec XIX –
sunt aduºi copiii, de cãtre peºti, broaºte dar mai ales
de lebede. La români existã credinþa cã pe cel nou nãscut îl
aduce barza, barza fiind socotitã în antichitate pasãre sfântã,
înrudindu-se cu focul ºi prin urmare ºi cu soarele; mai e
socotitã ºi pasãre oracularã.
O altã credinþã – universal rãspânditã – este aceea
cã pãmântul (Terra Mater, Mater Tellus) a dat naºtere
oamenilor. Iatã ce se spune despre acest fenomen în mitologia
româneascã: „Pãmântul e femeie, e mama noastrã, care ne
hrãneºte ºi ne face…”2
Pãmântul, închipuit ca o mare matrice, în care
rodesc tot felul de germeni este considerat, aºadar, femeie.
În acest caz, gestul semãnãtorului capãtã semnificaþii oculte,
fiind un gest generator, iar plugul (la început un simplu par
ascuþit) devine o emblemã phalicã.
Dar pãmântul nu poate rodi fãrã ploaie; femeia
teluricã trebuie fecundatã prin furtuna cereascã. Iatã cã,
apare aici asocierea pãmântului cu pântecul matern, asociere
care are o rãspândire cvasiuniversalã, aceastã punere în
analogie cu organismul viu fiind, de fapt, un motiv central
în creaþia popularã.
Sã ne oprim însã la relaþia femeie – bãrbat, la
credinþele ce guverneazã, în unele cazuri, acest act. Unul
dintre principiile magiei enunþate de Frazer – principiul
contagiunii – aratã cã obiectele care au fost odatã în contact
unele cu celelalte, continuã sã acþioneze unele asupra
celorlalte ºi dupã ce contactul fizic a încetat. Principiul este
valabil ºi în relaþia obiect – fiinþã. De aceea „…obiecte cu
valoare magicã ºi simbolicã, precum secera, cuþitul sau fierul
plugului, plasate în momentul procreãrii sub pat, aduc în
tinerele familii urmaþi de sex masculin.”3 Este posibil însã
ca urmaºii / urmaºul sã fie ºi de sex feminin. Important este
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cã, prin contagiune, copilul va fi sã capete însuºirile fierului.
Prezenþa acestui element ºi în riturile casnice de Anul Nou,
precum ºi în momentul naºterii grele, sau atunci când copilul
trebuie apãrat de spiritele malefice, sau când mama îºi pierde
laptele, sunt o dovadã clarã a faptului cã fierului îi sunt
atribuite de cãtre popor valenþe apotropaice.
Ajungem în sfârºit la naºterea propriu-zisã, când
au loc o serie întreagã de secvenþe ritualice, atât înainte cât
ºi dupã aceasta. Existã credinþa cã la femeia aflatã pe patul
naºterii vine Samca (în Bucovina – „Spurcata”, în Þara
Româneascã, „Avestiþa – aripa Satanei”). „Spirit rãu, cel
mai viclean ºi mai periculos care se aratã femeilor îngreunate
(…) ºi le tortureazã ºi le sminteºte, putând chiar sã moarã
sau sã rãmânã schimonosite ºi neputincioase”4. Din acest
motiv, femeia e nevoitã sã suporte, sã respecte, mai
bine-zis, o mulþime de norme, de legi (nescrise) ale
comunitãþii, pentru ca viaþa ei ºi a copilului sã nu fie pusã în
pericol. Astfel, ea nu poate ieºi din casã oricum ºi oricând
în aceastã perioadã, nu poate vorbi cu oricine, cum nu poate
avea anumite atitudini, în anumite situaþii, faþã de anumite
fenomene…
Exemplu:
Se spune – nu fãrã temei – cã femeia însãrcinatã e
plãcutã lui Dumnezeu, ea aducând viaþa, ajutând la
perpetuarea omului. Însã – relativ la comportamentul femeii
în atare situaþie, „…dacã o femeie gravidã furã ceva, locul
unde ascunde lucrul furat rãmâne ca un semn în acea parte
a corpului copilului ce se va naºte. Dacã-l pune în sân, copilul
va avea semn la piept, dacã-l pune la spate, copilul va fi cu
coadã ºi va fi strigoi”.5
Femeia a nãscut, a ieºit din starea „neslobodã”,
devenind lehuzã sau nãscutã. Este un moment important,
când copilul a trecut din preexistenþã în existenþã, spre marea
bucurie a mamei ºi a celor din jur. Existã obiceiul – la români
– ca femeile sã vinã în vizitã la lehuzã, „…aducând pentru
ea ca ºi pentru cel mic, pe lângã daruri în bani, îmbrãcãminte
pentru copil, zahãr, orez, fructe, ouã, rachiu ºi o pasãre, ca
simbol pentru noroc ºi belºug.”6
Sã ne oprim puþin la aceastã trecere din preexistenþã
în existenþã a noului nãscut. Orice „trecere” de acest gen
trebuie „plãtitã”; este vorba, bineînþeles, de o platã simbolicã:
pâine / colac, prosop / batistã / basma, ºi bani. În timpul
naºterii, „trecerea este mediatã de moaºã, iar comunitatea /
colectivitatea trebuie sã „plãteascã”.
Noul nãscut se aflã pe prima treaptã a vieþii sale.
Pericolul este imens: spirite necurate ºi rele îi dau târcoale,
spirite care pun sub semnul maleficului existenþa celui
proaspãt sosit. Baba Coaja este – dupã credinþa românilor –
unul dintre spiritele acestea, necurate ºi rãutãcioase, care-i
omoarã pe copiii nebotezaþi, „…iar sufletele lor le închide în
tufiºe de soc…”7. De aici o atitudine rezervatã a românilor
faþã de stricatul sau sãpatul socului. Baba Coaja este
consideratã regina spiritelor rele, ºi are, dupã credinþa

românilor transilvãneni, „un picior de fier, unghii de aramã
la degetele mâinilor ºi un nas lung de sticlã” 8.
Înspãimântãtoare apariþie, chiar ºi pentru un om matur.
Remediul unic pentru ca aceste spirite sã nu-ºi poatã îndeplini
sumbra misiune este botezul celui mic, act cu adânci ºi
multiple semnificaþii în istoria omenirii. Înainte de a ajunge
însã la botez, la aceastã solidarizare misticã a omului cu
apa”9, sã ne oprim pentru o clipã la primii paºi ai noului
trecut în existenþã, la etapa care precede botezul ºi în care
rolul principal îl deþin ursitorile. În lumea satului românesc
se spune cã în a treia zi de la naºtere, se pregãteºte o masã
pentru ursitori, care sunt trei în unele zone, sau ºapte în
altele. Masa pentru ursitori, încãrcatã cu bucatele cele mai
alese, pentru a influenþa în bine ceea ce vor ursi acestea
pentru noul nãscut, rãmâne
aºa pânã în zorii zilei
urmãtoare. Ursitorile sunt
„femei foarte frumoase, cu
veºminte albe ca zãpada”10,
cu „suflete curate, trimise de
la Dumnezeu când se naºte
vreun copil, ca sã urseascã
cum îi vor fi viaþa lui ºi cu
osebire ce moarte va avea ºi
cât va trãi.”11
În afara mesei
bogate de care vorbeam mai
sus, în unele zone se mai
pune pâine, felurite seminþe,
apã, vin, rachiu, iar în alte
zone se pun în plus trei cepe
ºi sare. Dacã noul nãscut este
bãiat, în unele zone se mai
pune pe masã „carte, sapã,
secere, cosor ºi alte obiecte de muncã”12, iar dacã e fatã,
„se pune pe masã unelte trebuitoare la tors, cusut ºi þesut”13.
Aceste unelte nu sunt privite în acest context ca simple
unelte folositoare în muncile de zi cu zi. Ele sunt considerate
obiecte cu vechi ºi multiple semnificaþii în plan simbolic,
având – dupã credinþa poporului – darul divin de a influenþa
în bine întreaga existenþã a omului.
Moaºa, intermediar între comunitatea care a primit
copilul ºi ursitori, zicea cã „aude ursitorile în somn”14, de
aceea a doua zi ia pentru sine cele de pe masã. Cu timpul
însã, moaºele ºi-au pierdut darul de a auzi ursitorile, ºi asta
datoritã faptului cã „..una n-a þinut în secret, ci a spus…”15
Revenind la botez, acesta reprezintã – în viziunea
românilor, dar nu numai – un act necesar, mai mult,
obligatoriu, prin care fiinþei proaspãt sosite i se dã garanþia
cã este purã, cã sosirea ei este nu doar oportunã, ci ºi
beneficã pentru întreaga comunitate. De ce prin atingere cu
apa i se dã aceastã garanþie? Simplu: apa reprezintã unul
dintre elementele din care a fost creatã lumea, un element
fãrã de care viaþa nu este posibilã; e privitã ca factor
purificator, tãmãduitor, ºi ca mijloc de a conferi fertilitatea
universalã, bucurându-se de atribuirea unor calitãþi magice.
Copilul este aºezat în scaldã, în apa care, spuneam,
are valenþe purificatoare, regeneratoare recunoscute. În apã
însã mai apar ºi alte elemente apropiate omului, cum ar fi
oul, busuiocul, dar ºi metale. Iatã cã ajungem din nou la

fier, la acest element cu o importanþã deosebitã în mitologia
multor popoare. În mentalitatea arhaicã existã credinþa cã
fierul pus în scaldã (bani, unelte agricole) va împrumuta din
virtuþile sale noului nãscut. Se crede, de asemenea – relativ
la magia contagioasã – cã ar putea exista o legãturã „fluidã”
între fier ºi copil. În acest caz, fierul ar trebui sã împrumute
din calitãþile sale (duritate, constanþã, neperisabilitate) celui
aºezat în scaldã. La fel oul, simbol al fertilitãþii, al perfecþiunii
formelor, ºi busuiocul, simbol al puritãþii, al curãþeniei trupeºti
ºi spirituale cu care va trebui sã fie înzestrat cel botezat.
Lucrurile acestea au o foarte mare însemnãtate pentru viaþa
familiei, a colectivitãþii în care are loc ceremonialul respectiv.
Omul este sãmânþã vie, sãmânþã care trebuie sã
rodeascã la rându-i. Scufundarea în apã, în elementul care
asigurã
fertilitatea
universalã, simbolizeazã
regenerarea
totalã.
Solidarizarea magicã sau
misticã (botezul) a omului
cu apa îi conferã acestuia
noi
posibilitãþi
de
„germinare”, de nouã
naºtere. ªi asta pentru faptul
cã apa „are pretutindeni
acest sens general de stare
primordialã, nemanifestatã,
bogatã
în
virtuþi
germinative, adicã în potenþe
care
îºi
aºteaptã
manifestarea...”16
Ioan HORUJENCO
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Paul SÂN-PETRU
Continuu ºah
Se joacã atâta ºah, încât secole s-au
pierdut jucându-se. De curând un secol
cu altul a jucat sub ochii noºtri chibiþitori:
unul abia venit, cu cel de abia plecat au
jucat pânã la unu. A câºtigat veneticul
în deplasare, normal, avea o galerie
infernalã! Pãcat, o bunã parte dintre noi
ne obiºnuisem cu celãlalt, vorba tatei,
Doamne fereºte de mai rãu, mãcar de-ar
fi fost ca la alegeri cã acolo se zice cã “fiecare popor îºi are
conducãtorii pe care ºi-i meritã”, dar la schimbarea timpului, el
se schimbã pe sine, iar noi nici n-avem drept de vot. Cei mai
mulþi i-au cumpãrat artificii, i-au jertfit pãduri de brad, l-au botezat
în ºampanie ºi l-au numit 2000, aºa, ca pe-un deþinut politic, aºa
ca pe-un decedat într-o morgã aglomeratã dupã o mare
calamitate. Toþi l-au pus la zid pe cel învins ºi toatã seara au tras
în el pânã n-a mai miºcat. Dar ce-nseamnã, uite, psihologia de
masã!, chiar ºi eu ºi-atâþia alþi opozanþi ne-am molipsit de
sãrbãtoare încât mã întreb acum: chiar nimeni nu l-a iubit ori
ºi-au lãsat un loc de nostalgie ºtiind cã oricum vine ea, mai ales
atunci când aplaudatul acesta îºi va da în petec la prima cotiturã
a sãptãmânii. Doar câþiva suporteri fanatici, atât l-au ovaþionat
pe celãlalt încât presimþindu-i înfrângerea au preferat sã moarã
la timp decât sã mai apuce schimbarea vremurilor.
Se joacã atâta ºah, încât secole s-au pierdut jucând.
Cine mai ºtie cã primul ºah s-a jucat cu un ªAH, ºi cât grâu a
câºtigat el pentru fiecare pãtrãþel de pe tabla pe care o inventase,
nici nu s-a dat bine startul partidei pe când totul pe tabla de ºah
era în poziþia pe loc repaus, cã tactica era gânditã de ambele
pãrþi cu cine ºtie câte miºcãri înainte, dar pe cine sã intereseze
începutul ãsta formal cu un pion-iscoadã, ca un kamikaze aºa de
ieftin când timpul regulamentar de abia a început, iar juniorul
acesta de an deja îºi dã aere de învingãtor! Prin culise se iau
interviuri. Iatã ºi prima piesã scoasã din joc, ne vorbeºte despre
tactica propusã fiecãrui coechipier de negru. El este chiar
nebunul, se laudã cu atacul lui, cã el oricând gãseºte o diagonalã
sã o ia într-o vrie mai uºor decât turnul pe linia dreaptã. Apoi,
chiar calul în cãlduri nu sare neapãrat un cal, el sare tot ce
gãseºte în cale, chiar ºi pe reginã, pe dreapta, pe stânga, iar
regele n-are ce-i face!, decât sã exclame a pagubã „regina pentru
un cal, partida pentru o reginã!”
Se joacã atâta ºah, încât secole s-au pierdut tot
jucându-se. Doamne fereºte sã-i faci vizitã unui prieten ºi sã-l
gãseºti jucând ºah cu un altul: þi-ai ratat ziua desigur, cã prietenia
se rateazã mult mai uºor. Rãmâi o vreme în picioare, dar pânã la
urmã te aºezi singur. Nu-l întrebi ce mai face cã este prea evident
ºi-apoi riºti sã fii acuzat cã i-ai distras atenþia ºi va afiºa desigur
un aer anxios victimizându-se pentru eºecul partidei printr-un
metalimbaj care sã-þi asigure tot disconfortul vizitei. Iþi spune
totuºi sã mai stai puþin, chiar sã te simþi ca acasã (doar atunci
când ai avut un duel cu nevasta) asta ca sã-ºi ia revanºa la încã
o partidã pe care învingãtorul fair-play nu ar putea sã i-o refuze.
Aºadar, se joacã ºahuri peste ºahuri de secole peste secole, cu
interminabile revanºe, chiar ºi peste ani; puzderii de regi ºi regine
s-au pierdut, cai ºi nebuni ºi pioni sãnãtoºi, au putrezit ºi unii
n-au apucat sã câºtige vreodatã, cicã s-au tot încarnat, dar
niciodatã n-au reuºit sã fie mai buni, proºtii de ei!

42

Despuerea
Alþii îmbãtrâneau în voie, dar el parcã voia sã-ºi ia o
grijã. ªtiind cã se cam începe cu vederea începu sã distingã ºi el
tot mai ceþos, o ceaþã roºcat-vineþie. Deja dupã un timp o
preaclaritate i-ar fi pãrut desuetã ºi ridicolã ca o pânzã cu kitschuri
figurative. Aceastã scãdere galopantã a acuitãþii vizuale atinse
în sfârºit momentul când el nu mai vedea decât niºte umbre de
oameni, de case, de animale. Pentru a recunoaºte oamenii era
atent la inflexiunile vocii lor, la nuanþele timbrale, ticuri verbale
sau bâlbe, la exprimarea culturalã sau nu, cât ºi la râsul lor
individualizat ca amprentele de cazier. La un moment dat cei din
preajma lui se certaserã ireversibil ºi nu mai vorbeau, iar el
resimþea tot mai mult vechea claustrofobie autistã atenuatã
uneori doar de un tablou sonor animalier: în zori, cocoºii, pe la
orele prânzului, mãgãruºii, iar mai pe searã, tãrãboiul raþelor sau
al gãinilor pânã îºi împãrþeau culcuºul în copac.
Dupã o asemenea incomunicare prelungã ºi-a dat seama
cã urechile, nici ele nu-i mai foloseau la nimic. Lumea lui, cândva
în expansiune ca o tânãrã galaxie, acum îºi contracta dimensiunile
tot mai concentric, tot mai centripet. Dar extrapolarea lumii parcã
îi prindea bine acum, ea se refugiase în creier, în virtual, în amintiri
ºi imaginaþie cu toatã partea ei de avere senzorialã, afectivã ºi
emoþionalã, o viaþã care acum nu se mai vede trãind, ci, aciuatã
în dosul lumii, într-o totalã nebãgare în seamã. Pipãia copacul
ºi-i fremãtau frunzele în creier, destul ca sã ajungã astfel la mierla
ce-i cânta acum, sau mult mai demult, la ora ei de cântat pe care
ºi el ºi-o alesese ca timp de întâlnire cu luna ºi cu steaua lui cu
busuioc în pãr. Oftã adânc, potrivindu-ºi cu paºi atenþi cãrarea
ce duce la coºarul cu ºtiuleþi sã-ºi reia curãþatul porumbului,
o treabã ce se putea face numai pe pipãite, încã un efort de a mai
fi util în casa aceea surdã. ªoarecii treceau pe lângã el îmblânziþi
poate de privirea lui fãrã adresã ºi fãrã interes; îi treceau peste
laba piciorului desculþ, el tresãrea, încã o dovadã cã mai avea
reacþii la realitate. Atât de mult porumb curãþase cã i se subþiase
pielea palmelor, cu senzaþia tactilã cu tot, cã nu mai simþea dacã
are în mânã un ºtiulete plin sau deja curãþat. Nu mai putea pipãi
nici mãcar coaja copacului cu mierlã realã sau evocatã, nici coaja
pâinii sã ºtie dacã trebuie sã o moaie în ceai sau nu. Sfera relaþiei
cu mediul se restrânsese atât de mult ca un balon care tot pierde
gaz ºi înãlþime. Simþi nevoia sã rãsufle adânc pe nãri, rãsuflã
pânã în fundul plãmânilor, se înseninã relaxându-ºi gura crãpatã
într-un zâmbet larg. Un amestec olfactiv de petunii ºi gura leului
îi bucurã nãrile cu toatã puterea evocatorului parfum nãvãlit ca
hoþii peste gardul de zid al vecinului. Mai trase o datã pe nãri
adierea aceea parfumatã. Apoi, zile întregi a mai încercat sã
miroase dar bãnuia cã vântul se schimbase doar ca sã-i fure
miresmele ºi sã le ducã altcuiva. A luat de pe jos un fulg de
pãpãdie nimerit întâmplãtor cu gând sã-i dea drumul ca sã verifice
direcþia vântului, dar a uitat cã nu putea sã-1 ºi vadã. Sã fi fost
ieri cântecul de lebãdã al zestrei lui olfactive care ºi el a murit azi
în zori? Nu, nu gustul de viaþã. Acesta al câtelea o mai fi? Dar ce
importanþã mai are, am ajuns în centrul finalului ca un ac de
patefon. Ca un cal pe arie ajuns cu funia la par. ªi totuºi, coaja
pãrului miroase a creangã de mierlã!

Sã râdem cu Franz Schubert!
(1797-1828) - compozitor austriac.

PERDAFURI
de Vasile GHICA

În octombrie 1808 Franz
Schubert se prezintã la ºcoala de muzicã,
numitã Capela Imperialã, ca sã dea
examenul de admitere. Îmbrãcat foarte
modest, într-un costum alb, stârni râsetele
colegilor rãutãcioºi, care-l numirã „morar”.
Dupã ce se prezentarã mai mulþi candidaþi,
veni ºi rândul lui Franz Schubert.
- Sã vezi acum distracþie! –
strigarã ceilalþi colegi. Dar rãmaserã
imediat cu gura cãscatã, la primele
acordului ale „morarului”, atât micuþii
candidaþi, cât ºi cei din comisie,
impresionaþi de mãiestria nebãnuitã a
tânãrului Franz.
***
Exasperat de insistenþele ºi
hãrþuielile creditorilor, Franz Schubert
ºi-a atârnat în balconul casei haina cu
buzunarele întoarse pe dos, însoþitã de
urmãtorul afiº: „Sã ne pãstrãm calmul,
fraþilor, în nãdejdea unor vremuri mai
bune!”
Se spune cã multã vreme
compozitorul n-a mai fost atacat de
creditori.”
***
Schubert i-a arãtat odatã
cântãreþului Johan Michael Vogel câteva
din ultimele sale lieduri. Dupã douã
sãptãmâni, Vogel cântã unul dintre ele în
încheierea unui recital dat la Viena.
Schubert
îºi
ascultã
propria
melodie, fermecat de marea artã vocalã a
prietenului sãu.
- Spune-mi, îl întreabã el la sfârºit pe Vogel,
cine e compozitorul ultimului cântec?
Mi-a plãcut din cale afarã…
***
Schubert nu era în stare sã
acompanieze corect liedul sãu „Erlkonig”
(Craiul ielelor).
- De ce cântaþi mereu optimi în locul
trioletelor prescrise? îl întreabã odatã un
cântãreþ.
- Uite ce e, dragã, îi rãspunse Schubert,
ºtergându-ºi tacticos ochelarii, ajunge cã
am compus piesa; trioletele n-au decât sã
le cânte alþii, pentru mine sunt prea grele.
***
Unei vieneze, care insistã sã-i
spunã „maestre”, Schubert i-a fãcut
urmãtoarea observaþie:
-De ce-mi tot spuneþi ”maestre”?
Eu sunt ºi voi rãmâne pânã la sfârºitul
vieþii un simplu ucenic!
***
- De ce n-a terminat Schubert
„Simfonia neterminatã”? Iatã întrebarea

adresatã abonaþilor de cãtre un post de
radio din New York.
Dupã aceastã întrebare, postul
respectiv a difuzat frumoasa Simfonie în
si minor a compozitorului vienez,
impecabil executatã de o orchestrã celebrã
ºi de un dirijor cunoscut.
La sfârºit s-a fãcut tãcere; în
aceastã tãcere adâncã a rãsunat, pe
neaºteptate, rãspunsul la întrebare:
- Dacã Schubert s-ar fi hrãnit cu fulgii de
ovãz ai firmei Machin-Csoose, ar fi avut
destulã energie ca sã-ºi termine simfonia.
- Deºi oamenii simpli din SUA sunt
obiºnuiþi cu extravaganþele reclamei, de
astã datã au protestat cu indignare!”
***
Schubert era foarte modest.
Binevoitor totdeauna cu colegii ºi
niciodatã invidios. De multe ori prefera
sã asculte muzica altora ºi nu pe a lui.
Într-o zi, într-un salon, dupã ce cineva
executase mai multe dintre lied-urile lui
Schubert acesta exclamã:
- Gata. Acum sã-l ascultãm pe divinul
Mozart. ªi executã chiar el, la pian, un
fragment din Rãpirea din serai.
***
Dupã o primã vizitã a lui
Schubert la Beethoven, acesta nu rãmase
prea impresionat de talentul tânãrului
compozitor ºi de lieduri. Dar mai târziu,
când marele titan cãzu bolnav ºi medicul
lui îi arãtã liedurile lui Schubert, maestrul
rãmase uimit atât de numãrul lor
impresionant, cât ºi de conþinutul lor,
exclamând:
- Schubert are o scânteie divinã, fãrã
îndoialã.
***
Schubert chiar si în plinã glorie,
celebru în toatã lumea, a trãit lungi
perioade de mare mizerie. În ultima iarnã a
vieþii sale a suferit mult de frig ºi foame.
Emoþionat ºi trist peste mãsurã,
întorcându-se de la funeraliile lui
Beethoven se opri împreunã cu alþi
prieteni la o cârciumã. Ridicând primul
pahar, Schubert spuse:
- În onoarea celui pe care l-am îngropat
acum!
La al doilea pahar, tot el spuse:
- ªi a primului care-l va urma!gândindu-se la el însuºi.
Din pãcate, presimþirea lui Schubert s-a
adeverit.

Globalizarea îi oferã omului
contemporan sute de þãri, dar nu-i poate
lua patria.
Când mã aºez la computer, mã
înþeapã în nãri nostalgia cernelii.
Se pare cã nu economia va
omogeniza planeta, ci ignoranþa.
Calculatorul nu eliminã erorile,
dar nu mai ai pe cine sã dai vina.
Mã tem cã, înaintea economiei,
vom globaliza Kitsch-ul.
Lumea de astãzi seamãnã tot mai
mult cu o corabie anticã orfanã de steaua
polarã.
Societatea de consum – o spiralã
care riscã sã se prãbuºeascã.
Peste câteva decenii, vom privi
lumea din navele cosmice ca din cãruþã.
Omul contemporan insultã
tehnica, nu pe cel care o foloseºte
anapoda.
Criza este ceva perpetuu.
Important e sã nu fie lãsatã la volan.
O lume plurischizofrenicã nu se
împiedicã de mofturile artei.
Judecãm epoca noastrã dupã
standardele unei lumi ideale. Care nu a fost
ºi nu va exista vreodatã.
Dupã agitaþia cumplitã a
românilor, e clar cã nu mai vrem sã intrãm
în Rai, ci în UE.
Ni s-au alterat criteriile, nu
valorile.
Artiºtii pun diagnosticul epocii,
politicienii îi prescriu tratamentul.
Lumea contemporanã este
ameninþatã de inaniþie … esteticã.
Înghiþim câte un deceniu gol,
într-un secol pustiu.
Simþim tot mai acut agresiunea
rutinei ºi a instinctelor.
Sloganul solidaritãþii actuale : se
salveazã cine poate.
Identitatea poate fi anulatã de
închistare. Dar ºi de globalizare.
Suntem prea îngrãmãdiþi. Ni se
ciocnesc universurile.
Arta încearcã sã cârpeascã
echilibrul pierdut al lumii.

Culese de Vasile PLÃCINTÃ
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Asaltul britanic al Carantinei imperiale ruseºti
ºi a Sulinei cosmopolite în vara anului 1854
Povestea amãnunþitã a unei litografii închipuite III
O hartã ºtiutã poate, dar nefolositã din plictis sau
simplã neputinþã de citire.
Dintr-o altã sursã contemporanã ºi anume una
cartograficã fiindcã aºa se face cercetarea istoricã dupã cum
singuri ne-am învãþat, avem ocazia sã aflãm detalii semnificative
cu privire la desfãºurarea evenimentelor. Aceasta este „Plan 4.
To accompany the Report of Capt.Spratt.R.N.C.B. on the Delta
of the river Danube dated 8 th Augt.1856”
„Black Sea
Plan of the Sulina Bar and Mouth of the River Danube,
surveyed by Lieut.C.R.Wilkinson Asst.Surveyor. Assisted by
Mr. Millard Master’s Assistant H.M.S.V. Medina under the
direction of Capt.Spratt R.N.C.B. 1856 sounding in feet.”
Material cartografic care se aflã la Secþia Hãrþi a
Bibliotecii Academiei Române, la litera S.
Bateriile de care se face vorbire în istoria englezeascã
a rãzboiului cu Rusia este cea de pe malul stâng, de la capãtul
limbii de nisip, construitã conform planului din pãmânt ºi
probabil cel puþin alta asemãnãtoare alcãtuitã însã din gabioane
aflatã în vecinãtatea farului, care nu apare totuºi pe planul
de la 1856.
Doar aºa se poate explica folosirea termenului de baterie
la plural în materialul original aparþinând autorului englez, dacã
nu ar fi fost vorba de o confuzie sau mai simplu o eroare în
transmiterea de informaþii. În afarã de aceste fortificaþii au mai
fost distruse cu aceastã ocazie barãcile cu destinaþie militarã
din vecinãtatea farului, acesta fiind cruþat. Ca de fapt ºi casele
particularilor. Este vorba de prima fazã a operaþiilor britanice.
Farul de la Sulina sau un adevãr complet mistificat
Povestea ridicãrii farului de la Sulina, cruþat din motive
strict comerciale de grupul operativ naval de sub comanda
Cãpitanului Hyde Parker a început cu anul 1840 mai precis dupã
data de 13/25 Iulie 1840 când se semneazã la Sankt Petersburg,
Convenþia între Rusia ºi Austria privind navigaþia pe Dunãre.
Iatã cam ce grãia aceasta.....
„Articolul 6 – Guvernul imperial al Rusiei se
angajeazã în plus sã construiascã în cel mai scurt timp posibil
un far pe amplasamentul cel mai convenabil la Gura de vãrsare
de la Sulina ºi sã monteze un fanal – instalaþie de iluminat nn.
– conform celor mai bune proiecte existente în momentul de
faþã, cu reflectoare puternice.
Acest fanal va fi aprins în mod regulat începând din
data de 1 martie a fiecãrui an ºi va funcþiona pânã în luna
decembrie.”
Þariºtii s-au þinut de cuvânt ºi curând, dupã un an ºi
ceva de zile de la semnarea convenþiei. aveau sã-l punã
în funcþiune.
Mult celebrata ºtire se aflã inseratã în coloanele
bisãptãmânalului de limbã francezã Journal d’Odessa Nr.92 din
data de 18/30.11.1841 Pag.383
„Aviz al autoritãþilor cãtre navigatori
La Gura Sulinei a Dunãrii a fost construit din temelii
un far de piatrã ºi începând cu data de 25 octombrie au fost
aprinse cele 13 refractoare.
Iatã descrierea sa:
Este situat la extremitatea coastei nisipoase ºi foarte
joase care formeazã extremitatea malului stâng al gurii de
vãrsare a Dunãrii; în spatele farului se aflã un teren mlãºtinos
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ºi stuf. Latitudine nordicã 45 9’ 35”. Longitudine esticã faþã
de meridianul de la Pulkovo 0 39’45”
Cele 13 refractoare ale sale funcþioneazã permanent
producând o razã de luminã foarte intensã de gradul III care
indicã ºenalul.
Culoarea acesteia este albã ºi lumineazã orizontul
de la Nord Vest la Sud ºi de la Vest Sud Vest pânã la o distanþã
de 15 mile de Italia.
Fundaþia farului depãºeºte nivelul obiºnuit al apelor
fluviului cu 1 ½ picioare iar înãlþimea farului este de 58 ½
picioare. Culoarea sa este roºu-cãrãmizie. Pentru a-l apãra
împotriva furtunilor de Nord Vest s-a ridicat pe piloþi un zid
de cãrãmidã. Farul de la Sulina se aflã în subordinea
directorului farurilor Mãrii Negre.”
O realizare cât se poate de clar menþionatã pentru restul
posteritãþii. ªi tot acelaºi ziar Journal d’Odessa Nr.50 din data
de 22.06./ 04.04.1843 va anunþa dupã cum bine veþi observa la
interval de 2 ani de zile operaþia de „ înãlbire „ din motive evident
ce þineau în primul rând de vizibilitatea de pe mare pe timp de zi
a celebrei construcþii.
„Sulina – Aviz navigatorilor – Se aduce la cunoºtinþa
publicului cã farul de la Sulina care avea culoarea cãrãmizie,
va fi tencuit din nou ºi vopsit în alb din ordinul Amiralitãþii
Mãrii Negre.”
Acest far a rezistat pânã în ziua de astãzi, dacã
comparãm datele oferite cu dãrnicie mai sus, cu cele din imaginea
alãturatã de la 1856 ºi cele din prezent astfel cã legenda construirii
sale de cãtre „Comisia Europeanã a Dunãrii de Jos„ cum este
înscris strâmb pe un panou de prezentare mai mult sau mai puþin
contemporan ºi politic local-etnografic de Tulcea, constituie
una dintre cele mai grave încãlcãri a adevãrului istoric din câte
s-a cunoscut vreodatã în istoria aºezãrii.
Pentru toatã lumea interesatã de istoria aºezãrii,
oficialitãþi, localnici ºi turiºti laolaltã, vã aducem la cunoºtinþã
cã placa de bronz care astãzi împodobeºte ºi ea desigur aiurea
complet peretele din dreapta intrãrii, aparþine e drept unui far
anume celui situat la capãtul digului de pe malul stâng, far ridicat
în cursul anului 1869-1870 de aceeaºi CED, far demolat ulterior
pentru a face loc bazinului Portului Liber Sulina.
Aceastã celebrã instituþie europeanã este vorba de
Comisia Europeanã a Dunãrii ºi nu cea a Dunãrii de Jos, care nu
exista nici pe atunci, a fãcut ºi ea ceva folositor totuºi i-a schimbat
farului vechi ridicat de ruºi dupã cum am vãzut, doar instalaþia
cu razã de luminã fixã prin una cu lumina intermitentã.
Dupã acest scurt periplu informaþional revenim la
evenimentele din luna iulie a anului 1854, subiectul principal al
istorisirii de faþã ºi la sursa reprezentatã pânã acum de Henry
Tyrrell. „Dar mai trebuia încã un lucru de realizat ºi cãpitanul
Parker nu era omul sã lase neterminat ceva ce trebuia fãcut,
fãrã a încerca.
O baterie confecþionatã din gabioane fusese ridicatã
la aproximativ 0,5 mile de gura de vãrsare de la Sulina ºi
cãpitanul a hotãrât sã o distrugã iar apoi sã cerceteze situaþia
de pe fluviu în amonte dorind cu nerãbdare sã vadã o escadrã
a canonierelor Englezeºti ºi Franceze patrulând pe Dunãre.
El a luat cu el un numãr de 5 bãrci de pe „ Firebrand „ºi 4 de
pe „Vesuvius ºi a intrat cu ele la ora 2 p.m.pe fluviu
conducându-le din barca cãpitanului, barca primului vas”.
(va urma)

Tudose TATU

Culoarea ºi dalta

Colecþia Dr. ªtefan Chicoº
Întâlnirea pentru prima oarã, în
cadrul unei expoziþii organizatã de
Muzeul de Artã Vizualã, cu 120 de lucrãri
de picturã, graficã ºi sculpturã din
colecþia doctorului ªtefan Chicoº,
cunoscut gãlãþenilor mai ales în ipostaza
sa de medic chirurg, are valoarea unei
adevãrate revelaþii. Cel care s-a fãcut
remarcat de-a lungul anilor prin înaltul
profesionalism al unei meserii pusã în
slujba sãnãtãþii oamenilor, ne dezvãluie
o laturã mai puþin ºtiutã a personalitãþii
sale, aceea de colecþionar de artã, de
posesor al unui patrimoniu artistic
inestimabil.
Impactul cu lucrãrile expuse pe
simeze este ºocant, nu atât prin numãrul
mare al acestora, ci al valorii lor, al
artiºtilor care le semneazã. Sunt 77 de
autori, unii consideraþi vârfuri ale picturii
interbelice ºi contemporane româneºti.
Este o nespusã bucurie ºi în acelaºi timp
un mare privilegiu sã întâlnim ºi sã
putem admira în direct în colecþia unui
gãlãþean tablouri realizate de Octav Bãncilã, N.N. Tonitza, Camil
Ressu, Iosif Iser, Rudolf Schweitzer-Cumpãna, Dumitru Ghiaþã,
Marius Bunescu, Lucian Grigorescu, Corneliu Baba, Alexandru
Ciucurencu – toþi maeºtri ai artei româneºti, care au impus pictura
noastrã în secolul trecut pe plan european ºi mondial. Ei au fost
continuaþi cu contribuþii originale, bine individualizate de
discipoli ai lor, pe care-i întâlnim de asemenea în colecþia Chicoº:
Gheorghe Naum, Lucia Cosmescu, Ilie Boca, Traian Brãdean,
Ion Pacea, Constantin Piliuþã, Ion Grigore, Rodica Lazãr, Vasile
Grigore, Iacob Lazãr, Viorel Mãrginean, Marin Gherasim, Ion
Sãliºteanu, Mihai Rusu etc. Ei sunt reprezentaþi cu lucrãri ce
poartã ca pe o nestematã amprenta motivelor ºi stilului individual
al fiecãruia, unele dintre ele putând fi vãzute acum pentru prima
datã. Rãmân întipãrite pentru mult timp în memorie imagini ca
cele din „Nud culcat” de Camil Ressu, din „Primãvarã” ºi cele
patru „Vase cu flori” ale lui Constantin Piliuþã, admirabil pictate,
de un lirism delicat, din „Grãdini suspendate” ale lui Ion Alin
Gheorghiu, din compoziþiile lui Ilie Boca inspirate din stilistica
artei noastre populare ºi a frescelor medievale, din plãsmuirile
cu accente foviste ale lui Vasile Grigore, în care roºul dobândeºte
sonoritãþi muzicale, sau din peisajele semnate de Marius
Bunescu („Litoral”), Lucian Grigorescu („Moschee la Brãila”,
Alexandru Ciucurencu („Peisaj cu dealuri”), Michaela

Eleuhteriade („ªcoalã din Ardeal”), Ion Sãliºteanu („Sat de sub
munte”, „Zona fierbinte”), Traian Brãdean („Înserare”, „Pe Someº
în sus”, „Casã la þarã”), Dan Hatmanu („Iarna în oraº”, „Oraº
vãzut de sus”, „Peisaj cu case”), Adrian Podoleanu („Iarna”),
Ion Grigore („Poiana cu statui”). Pictura cu rezonanþe poetice a
lui Ion Popescu-Negreni face casã bunã cu rigoarea construcþiei
ºi geometrismul lui Marin Gherasim ºi Viorel Mãrginean, cu
atmosfera de mister din pânzele lui Liviu Suhar, cu simbolistica
acvaticã ºi religioasã a lui ªtefan Pelmuº.
Arta portretului poate fi urmãritã parcurgând tablouri semnate
de N.N. Tonitza, Iosif Iser, Eustaþiu Stoenescu, Sorin Ilfoveanu,
Corneliu Baba, Iacob Lazãr, Mihai Rusu,
dar ºi în creaþii aparþinând unor artiºti de
peste hotare (I. Edward, Q. Belotti) ºi unor
anonimi. Pictori mai puþin cunoscuþi
marelui public, cum sunt Kimon Loghi, Pan
Ioanid, Jean Cheller, Leon Alexandru Biju,
Gheorghe Ionescu- Sin, Lili Pancu, Paul
Verona, Alexandru Þipoaia º.a. îi
descoperim prin lucrãri de bunã facturã
calitativã, expresive, care demonstreazã cã
autorii lor meritã un loc incontestabil în
istoria artei româneºti.
Atent la fenomenul plastic naþional,
colecþionarul ªtefan Chicoº nu a neglijat
din preocupãrile sale nici creaþia
plasticienilor gãlãþeni ºi brãileni. Alãturi
de lucrãri ale unor pictori care astãzi nu
mai sunt în viaþã (Nicolae Mantu, Camil
Ressu, Lucia Cosmescu, Mihail Gavrilov,
Gheorghe Naum, Ioan Simion
Mãrculescu), în expoziþia colecþiei sale am
identificat lucrãri aparþinând pictorilor
Nicolae Spirescu, Gheorghe Mihai-Coron,
Sava David, Gheorghe Andreescu, Jana
Andreescu, Liliana Joricã-Negoescu,
Gheorghe Miron, ca ºi sculptorilor Grigore Patrichi-Smulþi,
George Sorin Purcaru, Mugurel Vrânceanu ºi Liviu Adrian
Sandu.
Oferindu-ºi colecþia accesului iubitorilor de artã, doctorul
ªtefan Chicoº sãvârºeºte un act cultural de mare þinutã
intelectualã. Ceea ce el a agonisit cu mari eforturi financiare
de-a lungul a peste 30 de ani a intrat in circuitul muzeal, poate fi
cunoscut, mesajul fiecãrei opere de artã poate fi receptat, poate
crea bucurii estetice tuturor celor care iubesc frumosul artistic.
Este ºi meritul Muzeului de Artã Vizualã care prin iniþierea
proiectului „Colecþii ºi colecþionari” urmãreºte, aºa cum
subliniazã în prefaþa catalogului directorul instituþiei, Dan
Basarab Nanu, „diversificarea modalitãþilor de prezentare a ceea
ce înseamnã universul vizual în cele mai nebãnuite aspecte ale
sale”. Dupã prezentarea tot în acest an a colecþiei ploieºteanului
Boris Paraschivescu, iatã cã muzeul a fãcut încã un pas în direcþia
asumatã. De data aceasta uºile i-au fost deschise unui gãlãþean.
Sã sperãm cã în timp ºi alþi colecþionari din oraºul nostru vor
urma exemplul doctorului ªtefan Chicoº.
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Radu MOÞOC
VASILE ALECSANDRI
LA PORÞILE TEATRULUI FRANCEZ
Colecþia revistei ARHIVA ROMÂNEASCÃ, editatã de
Fundaþia Culturalã Mihail Kogãlniceanu, în tomul IV din anul 1940,
ne rezervã o surprizã privind tentativa lui Vasile Alecsandri de a fi
jucat la Comedia Francezã din Paris. C. Gane, autorul articolului având
la dispoziþie piesa de teatru dar ºi câteva scrisori care fac referire la
împrejurãrile în care V. Alecsandri scrie piesa, ne oferã posibilitatea de
a înþelege mai bine personalitatea poetului.
Vasile Alecsandri era cunosocut prin poeziile sale populare
ºi patriotice dar ºi prin piesele de teatru care erau jucate pe scenele
Teatrului Naþional de la Iaºi ºi Bucureºti. Prima lui piesã de teatru
Buchetiera din Florenþa scrisã în anul 1839 dar mai ales Coana Chiriþa
scrisã în 1850, fac din Alecsandri un autor de comedie consacrat.
Timpul petrecut la Paris ca student ºi mai târziu ca
ambasador, l-a determinat pe Alecsandri sã încerce sã cucereascã Parisul
cu o piesã de teatru, care echivala cu o consacrare internaþionalã a
talentului sãu. Ispitit de aceastã idee la 43 de ani în 1864, începe sã
lucreze la o piesã de teatru într-un act, în limba francezã, în versuri
fireºte, pentru cã Alecsandri era înainte de toate poet. Dar sã vedem
subiectul piesei intitulatã Les bonnets de la Comtesse, dupã relatarea
lui C. Gane care a avut la dispoziþie lucrarea: O tânãrã ºi frumoasã
vãduvã este curtatã de un prinþ rus ºi de un baron neamþ. Vãduva nu
iubeºte pe nici unul din ei ºi nici nu vrea sã se mãrite. Gândul ei era la
un veriºor care o iubea când ea a decis sã se mãrite, atunci el de
supãrare se îmbarcã pe navã ºi pleacã în lume ca sã uite de ea. Ca orice
contesã care se respectã, într-o piesã franþuzeascã, are pe lîngã ea o
subretã cu numele de Julieta, deºteaptã, vioaie, þine la stãpâna ei ºi
doreºte sã o vadã mãritatã. Julieta comploteazã cu prinþul ºi baronul
pentru a înlesni unuia din ei sã ajungã la inima contesei. Înainte de
apariþia pe scenã a contesei, aceasta primeºte de la o prãvãlie o cutie cu
trei boneþele, una roz, una albastrã ºi alta amarante pentru a alege una.
Julieta care divulgã conþinutul acestei cutii comploteazã cu cei doi
candidaþi care o roagã sã intervinã pe lângã contesã sã aleagã culoarea
lui iar prin acest gest contesa ar fi decis pe care din ei doi sã-l ia de soþ.
Între timp soseºte din China vãrul contesei, marinarul Armand, care
fireºte îºi iubeºte veriºoara. Pricepe repede care este situaþia ºi iute din
fire cautã ceartã pentru a se bate cu cei doi candidaþi. Contesa care
iubea ºi ea pe Armand, pentru a împiedica duelul comandã un gateau
des rois un fel de plãcinte cu rãvaºe ºi decide cã cel care va nimeri
plãcinta cu rãvaº va fi soþul ei. Julieta are grijã sã strecoare rãvaºul în
plãcinta contesei spre a nu lãsa hazardul sã decidã. În final contesa
decide ºi culoarea care îl desemna pe marinar, soþul ei. Cortina se lasã
peste doi fericiþi, doi nefericiþi ºi o Julietã încântatã.
Ajuns la Paris cu piesa, Alecsandri predã manuscrisul
actorului Jules Got cu rugãmintea sã citeascã, sã-ºi spunã pãrerea ºi
dacã îi place poate sã-ºi aleagã un rol. În acea perioadã, Francois Jules
Got (1822-1901) era actorul dramatic al Franþei, cel mai solicitat, care
se distingea prin rolurile comice din repertoriul clasic ºi contemporan,
aºa cum reiese din enciclopedia Larousse din 1928. Mai mult, Got
devine în anul 1844 angajatul permanent al teatrului ºi în 1850 datoritã
celebritãþii sale devine asociat. Este evident cã Alecsandri cunoºtea
viaþa teatralã a Parisului deoarece s-a adresat celebrului artist dramatic
din acea perioadã ºi în acelaºi timp, deosebit de influent. Piesa a fost
cititã de Jules Got, probabil cã a fost încântat de subiect ºi din acest
motiv decide sã o înmâneze directorului Comediei Franceze cu
rugãmintea sã o lectureze în vederea aprobãrii punerii în scenã a piesei.
Directorul Comediei Franceze începând cu anul 1859, era Eduard
Thierry (1813- 1894) scriitor, cunoscut prin publicarea „Documentele
bolnavului închipuit” la editura „La Comedie”. E. Thierry citeºte piesa
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cu mare atenþie ºi prin scrisoarea din 25 martie 1864 adresatã lui
F. Got (descoperitã de C. Gane în colecþia Fundaþiei Culturale Mihail
Kogãlniceanu), acesta respinge punerea în scenã a piesei lui
V. Alecsandri în termeni politicoºi, dar fermi. Din scrisoare rezultã
anumite observaþii critice „Un peu d’inexperience dans la facture du
vers ne m’effrayait pas trop” (Puþinã lipsã de experienþã în realizarea
versurilor nu mã sperie prea mult), care dovedeºte puþinã rãutate pentru
cã Alecsandri era înainte de toate poet. Dar privit din punct de vedere
scenic ºi al acþiunii, Thierry scrie “mais l’interet este lent a se produire
et je ne sais pas meme s’il y arrive a un moment donne. Le
commencement de la piece est long”.(Interesul se produce lent ºi nu
ºtiu chiar dacã el existã la un moment dat. Începutul piesei este lung).
Este evident cã directorul teatrului era obiºnuit cu anumite piese care
aveau alt ritm, care captau imediat interesul spectatorilor, în fond
Parisul avea în acea perioadã o activitate teatralã intensã demnã de
invidiat pe continent. Totuºi Thierry aratã o mare disponibilitate faþã
de Alecsandri prin faptul cã era dispus sã colaboreze cu autorul pentru
remedierea acestor neajunsuri. Textul din scrisoare este revelator
„J’aurais voulu pouvoir indiquer a l’auteur le moyen de remedier a ces
difficultes pratique. Je ne l’ai pas trouve, je l’avoue, et je ne lui
conseillerais pas non plus de presenter sa Comedie en l’etat ou elle est
devant le Comite de lecture” ( Aº fi dorit sã arãt autorului mijloacele de
remediere a acestor dificultãþi practice. Nu am putut sã-l gãsesc pentru
a-l cunoaºte ºi nu l-aº fi sfãtuit sã prezinte Comedia în aceastã stare
în faþa Comitetului de lecturã). Se presupune cã V. Alecsandri a plecat
din Paris spre þarã, din acest motiv nu a reuºit sã fie gãsit de
Ed. Thierry, care poate ar fi determinat o altã soartã acestei piese.
Dupã 14 ani, în anul 1878, lui V. Alecsandri i se decerneazã
de cãtre Societatea pentru studiile limbilor romane de la Montpellier,
un premiu pentru poezia Ginta Latinã, chiar de cãtre animatorul
miºcãrii felibrige, Frederic Mistral, viitorul laureat al premiului Nobel
1904. Alecsandri revine la ideea de a pune în scenã la Paris, piesa Les
bonnets de la Comtesse, fiind mult mai bine cunoscut datoritã
premiului primit de foarte puþin timp. Nici C. Gane nu are indicatã
data exactã la care s-a jucat piesa lui V. Alecsandri, dar face
presupunerea cã între 1878 ºi 1882, piesa este jucatã la matineurile
literare ”de la Gaite”; informaþie pe care a preluat-o din cartea lui
G.Gazier. Odatã jucatã piesa, Alecsandri se hotãrãºte sã o publice la
Librãria Socec & comp. 1882, Bucureºti cu titlu: Lea bonnets de la
Comtesse, comedie en un acte, en vers, par V. Alecsandri.
Cartea este dedicatã fratelui sãu, Ion Alecsandri aºa cum
rezultã din scrisoarea adresatã acestuia din Mirceºti la anul 1882, pe
care C. Gane o publicã în limba francezã. Dar adevãratul motiv pentru
care Alecsandri a þinut sã publice aceastã piesã îl aflãm din scrisoarea
destinatã lui Edouard Grenier, poet francez, filoromân, fost secretar
a lui Grigore Vodã Ghica ºi prieten cu Alecsandri. Scrisoarea este
scrisã tot din Mirceºti la data de 20 iunie 1882, din care rezultã cã
E. Grenier a fãcut unele observaþii referitoare la piesã cu care Alecsandri
este de acord “Vos observations sur les Bonnets de la Comtesse sont
justes, mais croyez, cher ami, que je n’attache nulle importance a cette
bluette. Si je l’ai fait imprimer, c’est uniquement pour m’en server
comme d’une carte de visite envers mes amis les Felibres de Provence
et de Languedoc…”. (Observaþiile voastre referitor la Bonnets de la
Comtesse sunt juste, dar credeþi-mã, dragã prietene, cã nu dau nicio
importanþã acestei lucrãri. Dacã am imprimat-o, este pentru unicul
motiv ca sã-mi serveascã ca o carte de vizitã cãtre prietenii Felibres
din Provence si din Languedoc...).
Aceastã carte cu piesa lui V. Alecsandri este tipãritã într-un
numãr restrâns de exemplare. Presupunem cã aceasta constituie o
carte rarã, din care una cu siguranþã se aflã la Biblioteca Academiei
Române dãruitã de autor cu autograful sãu.
Note:
- Arhiva Româneascã, Tomul IV, Cartea Româneascã, Bucureºti, 1940.
- Petit Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1928.
- Petit Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1965.

LA „FÂNTÂNA” VEªNICIEI !
Cu certitudine, axele poetice, liniile fundamentale ale
creaþiei poetice impuse de Andrei Fischof sunt de o mãreþie
aparte, ºi de ce nu, de o sinceritate debordantã, indubitabilã.
Fãrã sã vrem ne amintim de varietatea specificã eminescianã, de
miturile ce l-au frapat pe poetul român, dar care l-au ºi obsedat:
în primul rând vom lua în considerare pe cel al naºterii ºi al
morþii, apoi mitul istoriei, al adevãrului ca înþelepciune sau al
„dascãlului”, cel eroic, oniric, ºi-apoi al regresiunii spre elementul
primordial, cel al creatorului, adicã cel literar. ªi iatã, ne-am
convins de forþa creaþiei lui Andrei Fischof, mai ales din volumul
„Izgonirea din iad”, Editura Europress, Bucureºti, 2008, volum
analizat, asemenea ºi altora, ºi din perspectivele critice în care
s-a manifestat creaþia eminescianã (v. Eugen Simion,
„Fragmente critice”, vol. III). Trecând în revistã aspecte
relevante din poezia lumii, vom recunoaºte ºi la poetul studiat,
cã între lumea literarã ºi cea politicã prãpastia este tot mai
evidentã! Întrebarea lui Mircea Zaciu persistã, fãcutã publicã
într-o carte din 1996, care se referea la spiritul benedictin ºi
umanist al Rosei del Conte, cea care scrisese (1962) un
impresionant studiu „Mihai Eminescu o dell’Assoluto”, în care
reda fireºte spiritul sau dimensiunea universalã a poetului, ºi
care avea ulterior sã constate cã lucrarea ei fusese scoasã de la
sectorul „ lecturã” ºi trecutã la „literaturã secretã”! De unde
concluzia, trista concluzie cã trebuie „Sã supravieþuieºti
propriilor idei,/ Nu cu preþul devenirii statuie,/ ªi nici ca
þipãt în miez de coºmar.// Sã presimþi schimbãrile vântului/
Din tine,/ Pirat îmbãtrânit ce eºti, / ªi sã adulmeci tihna de
dupã ,/ Sã te încumeþi sã schimbi între ei / Lobii creierului /
Înveselindu-te de surpriza / Când poemele vor creºte în creierul
stâng, / Socotelile cotidiene în cel drept, / Sau poate invers, /
ªi nimic nu se va pierde.// Numai timpul sã nu se îngusteze /
Înainte de a ajunge sã înþelegi,/ Înainte ca noroiul din
adâncurile sale / Sã se prefacã în / Bulgãrii gropii veºniciei.”
(„Sã supravieþuieºti ideilor”) Aºadar, probabil e inutil sã
spunem cã autorul poemului de mai sus este Andrei Fischof, cã
domnia-sa poate uºor sa fie numit nu doar un intelectual de o
aleasã þinutã, ci ºi un formidabil poet!
Mi-aduc aminte cã ºi poeta Persida Rugu se arãtase
surprinsã ºi entuziasmatã de poezia lui Andrei Fischof, notând
„strãfulgerãrile de bisturiu liric” ale acestuia dintr-o altã carte,
„Atingerea umbrei”, editatã la Târgu-Mureº, în anul 2000. Ceea
ce-mi întãreºte agreabil constatarea este cã, de data aceasta,
printr-o la fel de plãcutã coincidenþã, într-una din zile a sunat la
uºa mea o doamnã simpaticã din Oradea, doamna profesoarã
Elisabeta, ºi am înþeles cã a fost colegã de facultate cu doamna
Persida Rugu... Discuþia cu fiica mea, Ioana Silvia, pachetul de
cãrþi pe care i l-a dat pentru mine... au fost preludiul gândurilor
ce le aºtern astãzi pe hârtie...Fapt este cã imediat ce am intrat în
posesia respectivelor cãrþi, de la fiica mea, am început sã le
rãsfoiesc, filã cu filã, iar dupã un timp, printre alte preocupãri, ºi
tumultul pãmântului, ºi zgomotul existenþial al frãmântãrilor ºi
activitãþilor proprii, am hotãrât cã voi scrie despre poemele citite.
Dacã spun acum cã Andrei Fischof este unul dintre
marii poeþi pe care-i lecturez cu o deosebitã plãcere, ºtiu cã nam spus un lucru în care sã nu cred, ci dimpotrivã! Stau ºi mã
gândesc ºi, parcã, nici nu-mi vine sã cred. Citesc cartea
„Izgonirea din iad”, ºi totodatã mã gândesc dacã pot sã fac
vreo apreciere în sensul cã seamãnã cu cineva... Pe la Oradea
au trecut mulþi poeþi buni ºi foarte buni! La prima ediþie a
Festivalului Internaþional de Poezie, care l-a avut ca preºedinte
de juriu pe poetul român din exil George Astaloº, ca de altfel ºi
la celelalte nouã ediþii ulterioare, precum ºi la alte manifestãri
culturale din þarã sau din strãinãtate, nu-mi amintesc sã fi întâlnit
o poezie atât de... dumnezeiascã! Pur ºi simplu aceastã poezie
mã atrage ca un magnet.
Primul poem din carte poartã un titlu care mã tulburã
profund ºi-mi iscodeºte puternic zona meditaþiilor: „Insula

cuvintelor”, care este un alt fel de Atlantida, faþã de care eu,
bunãoarã, din punct de vedere istoric discutând, ºi în corelaþie
cu ideile antice, trebuie sã-mi recunosc ºi obsesia! În tot cazul,
nu vãd unde e greºeala, dacã e sã trãieºti sau retrãieºti poetic o
realitate ale cãrei aºezãri sunt mereu survolate de zbaterea
noastrã de gând - cum ar fi zis celebrul George Mirea. În poem,
fiind vorba de „neostoita sãrbãtoare a întoarcerii la sine”,
fireºte, în primul rând m-am gândit la George Corbu, prietenul
meu din Bucureºti, la „sinea” invocatã de respectivul...
Spectacolul poetic al lumii de astãzi, probabil, ar fi mai
sãrac fãrã opinii tranºante ºi ancorate în registrul liric ºi sensibil
al intelectului. „înfãºurat în toga marelui frig, poetul refuzã
zgomotul, învãlmãºeala, furtunile agitaþiilor zadarnice,
optând mereu pentru ipostaza martorului tãcut, marcat de o
sensibilitate atentã, ochiul sãu, da, cel triunghiular, din frunte,
înregistrând totul, aproape totul”, cum spune ºi scriitoarea ºi
editoarea, Aura Christi, arãtând cã atmosfera este o adâncã, ba
chiar de coºmar viziune asupra existenþei Omului cu lãuntrul
sãu inconfundabil! Doamne, dacã exiºti cu adevãrat ºi pentru
acea parte a noastrã aflatã mereu sub amprenta pragului atât de
adânc al meditaþiei lirice, al apãrãrii existenþiale ºi, fireºte, ºi al
credinþei ºi-al speranþei cã trebuie sã exiºti, deci, iartã-mã,
Doamne, prin acea parte a Ta nevãzutã dar foarte aproape de
suflet, iartã-mã ºi împlineºte-i zborul uimitor al acestui mare
poet!! Starea sa esteticã parcã mã copleºeºte, mã determinã sã
fiu doar admirator al modului cum, din interior, Pegasul sãu liric
soarbe urcarea stãpânind tot mai mult „îngerii cuvintelor”,
cum atât de bine zice poeta Persida Rugu. Cât de intens, în
lumea de astãzi, neantul ºi misticul, în competiþie, îºi cer
încontinuu drepturile, pe fondul în care acþioneazã descendenþa
care ne þine ºi ne adunã pe urmele lui Mihai Eminescu, ale lui
Nicolae Labiº, Nichita Stãnescu ºi-ale atâtor alþi vizionari lirici
ai lumii! În fond, ardent se ilustreazã poetul când zice cã fiecare
avem „adevãratele” iubiri, care „sunt ca tranºeele/ lângã care
se ridicã/ pãmântul scos din pãmânt” (fragment din „Ale mele,
adevãratele”). Numai cã ele sunt, ca întotdeauna, „lipsite de
apãrare.” Avea dreptate Nicholas Catanoy când rostea ceea
ce este la fel de valabil pentru fiecare: „Nimeni nu este ecoul
meu. Nimeni, umbra mea. Nimeni, cuvântul meu.” (din Cârja lui
Sisif”, Ed. Aula, Braºov, 2008, pag. 5). Sentimentul cã ai putea fi
ºi natural ºi original, nu credem cã este rãu. Mai ales la un poet
de profunzimea lui Andrei Fischof, care îºi depãºeºte limita
curajului propriu, declarând cu francheþe: „Eu, evreul”: „Mã
petrec prin lume/ duºmanul mi-e ca umbra / trãgându-mã /
spre uliþe neaºteptate / dupã ceasurile soarelui/ ºi ale nopþii/
/ dar eu, evreul, voi învãþa oare / cã umbra aceasta / duºman
incolor ascuns în propria-i pândã / lipit de existenþa mea / va
dispare doar odatã cu mine / cã nu Iov este eroul / ci trimisul
Cerurilor / satana”. Iatã deci, strigãtul Omului-Om; cel mai
direct ºi cel mai universal. Am putea scrie multe despre Ideea
de Strigãt a existenþialismului antic, feudal, din renaºtere, de
totdeauna, ºi modern, ºi post-modern ºi, de ce nu, transmodern!
Adicã, mai ales, cel care le poate include pe ultimele douã...
Oricum, poetul Andrei Fischof s-ar vrea, ºi se vede
deja, metanoic, „izgonit din iad” când „toamna revine / dupã
un rond netulburat / prin ceruri ºi pe pãmânt / ca ºi cum
niciodatã / n-ar fi fost aici// ce ai învãþat / întreb / ce-ai învãþat
din furtunile umilitoare / împingându-te din calea-þi / ºi din
pocniturile vâslelor / pe spinarea mãrii / vestind armatele de
ploi// toamna revine / ºi-n mine întrebãrile / cu iz de sãrbãtori
ard / ca ºi cum niciodatã / nu mi le-aº fi pus” („Autumnalã”).
Poemul edificator, însã, care limpezeºte cerul ºi oglinda
destinului, se ascunde în acest titlu: „Ce e curajul”: „Cine-mi
spune ce e curajul / de a crede în cuvântul / care ne este în
sânge / precum nevorbirea în / sângele vieþuitoarelor / de
aceea ele nu ºtiu sã mintã// cine-mi spune / poate nu curajul
e-n toate acestea / ci veºmântul dorurilor dezbrãcându-se /
cu vremea / ºi rãmânând pânã la urmã goale / precum tabla
de materii a unei cãrþi/ cu toate paginile albe”.
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Constantin Noica în
corespondenþã episodicã
Cu Noica, cu scrierile lui, am fãcut cunoºtinþã devreme, pe
la cumpãna dintre adolescenþã ºi maturitate. Îi întâlnisem numele
într-un numãr vechi al Revistei Fundaþiilor Regale, pe care mi-l
împrumutase cineva ºi pe care îl citeam mai cu ferealã, pentru cã era
interzisã ºi-mi putea aduce necazuri (nu doar mie ca cititor imprudent,
dar ºi celui ce mi-o împrumutase sau familiei, „vinovatã” cã nu ºi-a
supravegheat plodul cu exigenþã fermã, aºa cum cerea morala
comunistã. Împrumutam numerele de revistã pe rând ºi nu-mi venea
sã cred cã în þara noastrã a apãrut, într-o vreme, o revistã aºa de
calofilã ºi bine dozatã tematic.
Întorceam foile îngãlbenite ºi mã fascinam de fiecare rubricã,
de fiecare prestaþie exegeticã, care suna total diferit de ceea ce ne
oferea piaþa socialistã, cu proletcultismul ei stereotip ºi respingãtor.
Totul mã entuziasma în aceastã revistã, pânã ºi unele poezii discutabile
sunau altfel de cum întâlneam în presa vremii unde trona ºapca
muncitoreascã ºi lupta pentru pace.
Noica figura ºi el în unul dintre numere cu un articol despre
Kant, mai exact despre o monografie a filosofului din Königsberg
scrisã de un gânditor român, care avea sã-mi devinã foarte apropiat:
Ion Petrovici. Cronica lui Noica era un fel de omagiu adus
monografistului, dar trãda o autoritate de bun cunoscãtor al
apriorismului kantian. Aºteptam sã gãsesc alte certificãri despre el în
presa culturalã a timpului, dar nimeni nu ºtia nimic, numele sãu era
învãluit într-o nebuloasã totalã. Mai multe despre el aveam sã aflu de
la posturile de radio strãine care-l prezenta ca pe un proscris al
regimului.
Au trecut mulþi ani pânã când i-am reîntâlnit numele prin
presa româneascã. Dacã þin bine minte, prima regãsire a numelui sãu
a fost în revista Steaua unde figura cu un eseu despre „Rotitor ºi
rostitor”. A fost o revelaþie. La vremea respectivã, Noica se cãznea sã
reintre în spaþiul public din care fusese proscris ca orice „duºman al
poporului” ºi nu peste mult timp va deveni un reper al vieþii
intelectuale de la noi. Mai multe despre el aveam sã aflu de la un vãr
de-al lui, rãmas la Tecuci din vremea domiciliului obligatoriu.
El mi-a furnizat adresa din Pãltiniº ºi m-a încurajat sã-i scriu,
asigurându-mã de toatã receptivitatea sputnicului pãltiniºan.
I-am scris târziu ºi cu mare îndoialã, când devenise deja un
nume referenþial ºi un model de gândire filosoficã în marginile firii
româneºti. Când în 1983 a apãrut „Jurnalul” lui Liiceanu eram deja
edificat în ceea ce priveºte fenomenul Noica ºi frãmântãrile de
conºtiinþã pe care, poate fãrã sã-ºi fi propus intenþionat, le generase
ºi le girase printre iubitorii de înþelepciune.
Începuse sã devinã tot mai prezent în publicistica vremii ºi
mã strãduiam sã nu pierd vreuna din lucrãrile sale – tipãrite mereu în
tiraje neîndestulãtoare. I-am scris mai târziu, pe la începutul lunii
ianuarie 1986, când pregãteam un numãr special al revistei „Ateneu”
din Bacãu, circumscris spiritului tecucean. L-am rugat sã participe la
realizarea acestei intenþii cu un articol despre filosoful Ion Petrovici,
ce s-ar fi încadrat perfect în profilul numãrului de revistã proiectat.
Mi-a rãspuns imediat.
9 ian. 1986, Pãltiniº
Mult stimate Domnule Necula,
Vã mulþumesc pentru frumoasa scrisoare trimisã ºi pentru
bunele gânduri la adresa mea. Felicitându-vã pentru munca
întreprinsã pe plan cultural ºi urându-vã împlinire, atât profesionalã
cât ºi cãrturãreascã, mã grãbesc sã vã rãspund cã vârsta pe care
am atins-o nu-mi îngãduie sã las alte lucrãri ºi sã scriu articolul
cerut.
În schimb nãdãjduiesc sã vã vãd cândva la Tecuci, nu în
cadrul unei reuniuni organizate, ci cu prilejul unei vizite de familie,
pe care mi-am propus de multe ori sã o fac. Mã bucur sã ºtiu cã în
oraºul care ne-a dat atâþia oameni de seamã se aflã în continuare
dascãli ºi îndrumãtori ce pregãtesc schimbul de mâine.
Vã rog sã primiþi gânduri alese din partea lui
Constantin Noica
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Nu mai ºtiu, dar cred cã în scrisoarea trimisã îi strecurasem
ºi ideea întâlnirii la Tecuci, pe care filosoful a convertit-o într-o
posibilã întâlnire particularã, care nu s-a împlinit în restul de viaþã
ce-i mai rãmãsese de parcurs.
Încurajat de promptitudinea rãspunsului sãu, am continuat
sã-i scriu mai departe. Eram surprins cã filosoful, care era prins în
atâtea proiecte cronofage gãseºte timp pentru a întreþine un dialog
epistolar cu un anonim de la Tecuci, care nu dãduse pânã la acea datã
dovezi evidente de aptitudini metafizice.
Apãruse cartea lui Mihai Drãgãnescu – „Ortofizica” ºi eram
oarecum bulversat de noul sistem conceptual introdus de autor
(„luminaþie”, „ortoexistenþã”, „informaterie”) ºi-mi exprimam
neîncrederea în valoarea lor epistemicã. Aº fi vrut sã scriu câteva
rânduri – o cronicã abrazivã ºi Noica mi-a rãspuns printr-o carte de
vizitã încurajatoare.
17.III, Pãltiniº
Vã sfãtuiesc sã faceþi recenzia cãrþii, dupã câte îmi dau
seama nu sunteþi lipsit de idei, nici de condei – spre a face o recenzie
excelentã. Cu un cald gând colegial
al Dtrã
Constantin Noica
Cred cã la data când îmi scria aceste rânduri încurajatoare,
Noica nu lecturase lucrarea respectivã despre care, câteva luni mai
târziu, în „Contemporanul” nr. 25 din 20 iunie 1986 avea sã dea
seama printr-o cronicã mai mult decât favorabilã. Articolul se intitula
„O operã ce s-ar putea înscrie în veac” ºi cuprindea reflecþiile sale
admirative asupra lucrãrii amintite. Noica era un generos. Citind
aceastã cronicã, m-am felicitat pentru proiectata mea cronicã rãmasã
neîmplinitã.
Devenisem, ca multã lume, un fan neobosit al demersurilor
metafizice întreprinse de Noica. Îi urmãream semnãtura prin reviste
ºi fãceam eforturi sã nu pierd vreo lucrare de-a sa, intratã pe piaþa
cãrþii din acea vreme.
În 1986, când i-a apãrut lucrarea „Scrisori despre logica lui
Hermes”, am citit-o pe nerãsuflate. Am constatat atunci cã noua
lucrare nu era decât forma logicã a celor ºase maladii ale spiritului
postulate de Noica într-o lucrare anterioarã. I-am comunicat autorului
cã între cele ºase maladii ale spiritului ºi tipurile de judecãþi propuse
în logica lui Hermes existã o concordanþã deplinã, cã logica lui Hermes
reprezintã cadrul logic – epistemologic de relevare ºi de fundamentare
epistemicã a celor trei maladii cu negativele lor. Apreciam cã
determinantei I.D. îi corespunde maladia catholitei (în care individualul
primeºte nesfârºite determinaþii), cã generalizanta D.G. are drept
corelat todetita („omul prins de statisticã; adicã maladia care faciliteazã
investigarea faptelor ºi ducerea raporturilor sub o lege), cã realizantei
G – I i se potriveºte horetita întrucât generalul a cãpãtat o realitate
individualã, mai precis realul a absorbit generalul, dar îi lipsesc
determinaþiile potrivite. Este expresia disjuncþiei dintre gând ºi putinþã.
Prototipal pentru horetitã sunt eroii literaturii romantice, care
hãlãduiesc prin lumea principiilor ºi refuzã determinaþiile ce i-ar aduce
în cadrul realitãþii.
Urmeazã apoi negativele lor:
Integranta I – G este inversa heretitei (ahoretia)
Delimitanta G – D este echivalenta atodetitei.
Particularizanta D – I valideazã acatholita („maladia
sclavului fãrã stãpân”. Maladia acatholitei concentreazã un larg
avantaj de determinaþii, cãrora le lipseºte însã nesiguranþa ºi împlinirea
în general.)
Nu ºtiu de ce autorul n-a fãcut singur aceste corelaþii între
douã lucrãri scrise la intervale de timp diferite ºi care mie mi se
pãreau evidente. La data când fãceam aceste constatãri încã nu apãruse
articolul lui Radu G. Teposu din „Flacãra”, unde se fac exact aceleaºi
precizãri evidenþiate de mine expeditiv, fãrã o dezvoltare hermeneuticã
articulatã. Aºteptam rãspunsul filosofului cu înfrigurare ºi cu teama
de a fi fãcut o gafã greu de reparat. Rãspunsul a venit exact la o lunã:
15 ianuarie 1987, Pãltiniº
Mult stimate domnule Necula,
Prins de sãrbãtorile sfârºitului de an, dar mai ales de
obligaþia de a da pânã în Martie vol. VI din Platon (Dialogurile

logice) plus o lucrare proprie, am întârziat sã rãspund rândurilor
Dvoastrã, atât de înþelegãtoare faþã de scrierile mele.
Am fost într-adevãr surprins ºi deosebit de interesat sã
vãd cu câtã pertinenþã ºtiþi sã duceþi mai departe corespondenþa
doar sugeratã în „Scrisorile” mele, între acestea ºi „ªase maladii”.
Nu vã ascund cã pânã acum, nici un cititor sau critic nu mi-au dat
sentimentul acesta cã percep consecvenþa în idei pe care am urmãrito, sau care mai degrabã vi s-a impus.
A avea parte de asemenea cititori este o satisfacþie pe care
ni-o dorim întotdeauna scriind câte-o lucrare. Nu aþi încercat-o ºi
D-voastrã?
Iertaþi-mã cã nu vã scriu mai multe. O fac – fiþi sigur, de
acum înainte – prin lucrãrile ultime ale unei vieþi ce-ºi cere o bunã
încheiere.
Mulþumindu-vã ºi pentru bunele urãri, rãmân cu toatã
recunoºtinþa al Dtrã
Constantin Noica
Cu puþin timp înainte, aflu din notaþiile d-nei Maria
Cogãlniceanu (din 29 iulie 1986), autoarea se afla în acea vreme la
Pãltiniº ºi-l seconda pe filosof cã se gândea sã rescrie Logica. (Maria
Cogãlniceanu, „Întâlniri irepetabile”, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2004, p. 144). Anticipa oare corelaþiile comunicate ulterior de mine?
Cred cã scrisorile mele (nu am fãcut copii dupã ele)
conþineau ºi multe cuvinte elogioase – care erau sincere ºi neprefãcute,
adresate nu din dorinþa de a-l titili pe destinatar. Nu spuneam lucruri
noi, toatã intelectualitatea se raporta la grupul pãltiniºean iar Noica
era de o generozitate neaºteptatã. Înþelegea firescul ºi nu se contraria
de cuvintele elogioase ce-i erau adresate.
17.IX.1986, Pãltiniº,
Mult stimate domnule Necula,
Mã grãbesc sã rãspund rândurilor dvs. atât de generoase
din 8 septembrie, nu numai spre a vã mulþumi pentru ele, dar ºi spre
a vã ruga sã mã iertaþi cã nu vã pot scrie mai mult, cât ar trebui
deocamdatã. Sunt prins, împreunã cu doi eleniºti, de scoaterea
vol. VI din Platon (sper cã aþi gãsit vol. V, „Republica”) ºi de „Modelul
cultural european” din care public câte ceva în „România literarã”.
Scrisoarea dtrã mi-a arãtat cât de aleºi sunt cititorii de
care mã bucur. Nu ºtiu dacã voi putea veni la Tecuci prea curând,
dar prezenþa unor cãrturari ca dtrã mã face sã-mi regret ºi mai mult
amânarea.
Vã doresc ºi de astã datã bunã împlinire socialã ºi
cãrturãreascã rãmânând al dtrã prieten
Constantin Noica
Între timp, încercând o documentare cât de cât completã
asupra filosofului tecucean Ion Petrovici, am dat peste cronica lui
Noica la monografia acestuia despre Kant. L-am întrebat dacã în
lunga sa activitate publicisticã mai scrisese ºi altceva despre
concetãþeanul meu ºi dacã rândurile sale pot fi folosite într-o eventualã
abordare eseisticã. Rãspunsul sãu mi s-a pãrut pe deplin lãmuritor.
12.VIII.1987, Pãltiniº
Stimate Domnule Necula,
Mulþumindu-vã pentru bunele urãri, vã comunic cã nu am
scris altceva despre Petrovici, iar ceea ce a apãrut acum 50 de ani
poate fi folosit întocmai. Am crezut sincer cã el era cel mai înzestrat
(nu ºi creator) elev al lui Titu Maiorescu.
Al D-trã
Constantin Noica
Nu era un plic obiºnuit, ci o carte poºtalã ilustratã,
reproducând o lucrare a pictorului olandez Gerrit van Hanthorat
existentã în muzeul Puºkin din Moscova. De altfel, toate explicaþiile
despre picturã erau redate în limba rusã.
Nu era adevãrat cã nu mai scrisese nimic despre Petrovici.
În volumele apãrute ulterior la Editura Humanitas am gãsit mai multe
însemnãri despre Ion Petrovici scrise înainte de rãzboi ºi publicate
prin revistele vremii. Am înþeles însã cã, fie nu-ºi amintea de risipirile
sale publicistice, fie i-ar fi fost greu sã rãscoleascã întreaga arhivã

pentru a-mi împlini dorinþa mea intempestivã. A recurs la formula
cea mai simplã ºi mai la îndemânã.
Oricum, rândurile sale conþineau atâtea elemente
încurajatoare cã, în cele din urmã, dupã multe reticenþe, i-am trimis
un eseu depsre cunoaºtere ca o formã derivatã a creaþiei. Ulterior,
mi-am dat seama cã ideile mele se pliau pe un soi de solipsism ºi
adjudeca aluviunile unei subiectivitãþi hipopotamice, dispusã la
antropomorfizare. Era o aventurã a gândului ºi Noica a înþeles bine
rãspunzându-mi prin cea mai nevinovatã bonomie ce-o avea la
dispoziþie.
2.IV.1987, Pãltiniº
Stimate Domnule Necula,
Vã mulþumesc pentru rândurile din 3 martie care-mi aratã
evantaiul larg al preocupãrilor Dvoastrã. Vã doresc din inimã
împlinire cãrturãreascã, regretând cã anii mã împiedicã sã intru în
corespondenþã filosoficã sau sã vin în centrele de culturã de la Tecuci.
Dacã scrieþi vreo lucrare, vã rog amical sã mi-o trimiteþi.
Al Dvoastrã, cu sincerã preþuire
Constantin Noica
Probabil cã am revenit cu altã încercare eseisticã pentru cã
la puþin timp dupã aceea mi-a trimis o altã scrisoare (carte poºtalã)
cu un conþinut asemãnãtor.
30.VI.1987, Pãltiniº
Stimate Domnule Necula,
Mã grãbesc sã vã confirm primirea scrisorii,
felicitându-vã pentru opera de restaurare ce întreprindeþi. Din pãcate,
trebuie sã vã spun cã, la cei 78 de ani ai mei, nu aº mai avea timp sã
citesc manuscrisele colegilor, oricât m-ar atrage. Când va apãrea
lucrarea, mã voi bucura sã o am sub ochi.
Urându-vã bunã împlinire sunt al Dtrã devotat
Constantin Noica
P.S. Modelul cultural apare la Kriterion, în limba germanã,
sub titlul „De dignitate Europae”.
Nu mai ºtiu despre ce lucrare i-am scris. La vremea
respectivã aveam în lucru douã proiecte: unul îl avea în centru pe
Petrovici, cealaltã pe Eminescu (rãmas în lucru ºi în momentul de
faþã). Înþelesesem, oricum, cã adevãrata culturã se pritocea la Pãltiniº
de cãtre Noica ºi alumnii sãi. Eram, nu doar eu, ci întreaga
intelectualitate româneascã fixatã cu ochii pe ceea ce se petrece la
Pãltiniº de cãtre Noica ºi discipolii sãi. Aºteptam cu nerãbdare apariþia
Epistolarului întocmit de Liiceanu ºi probabil am profitat de prilej
pentru a transmite gândurile mele de preþuire pentru cei aflaþi în febra
miºcãrii filosofice pãltiniºene.
Bineînþeles cã urmãtoarea epistolarã primitã de la Noica
îmi confirma ºi împlinea dorinþele mele printr-o carte poºtalã laconicã,
dar protocolarã.
5.XI.1987 Pãltiniº
Cele mai calde mulþumiri. Am retransmis lui Liiceanu
rândurile d-voastrã. Cu bune gânduri prieteneºti
Constantin Noica
Nu mai ºtiu de ce am încetat sã-i mai scriu. Am înþeles,
cred, cã timpul filosofului era prea preþios pentru a-l risipi cu
rãspunsuri la epistolele mele ocazionale. Nu se cãdea sã abuzez de
generozitatea sa, dar faptul cã îmi rãspundea cu promptitudine la
apelpisirile mele sfielnice ºi faptul cã mã încuraja sistematic în zbaterile
mele, într-o vreme de indiferenþã culturalã, a contat enorm. Noica era
un furnizor de principii solide, iar cei ce zãboveau în universul sãu nu
mai puteau luneca pe o coajã de bananã.

Ionel NECULA
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LA „FÂNTÂNA” VEªNICIEI !

Liana DINICÃ

Premiul Revistei Dunãrea de Jos la
urmare din pag. 47 Concursul “Scriitori de ieri, de azi, de mâine”,
categoria de vârstã 8 - 14 ani, 28 iunie 2009
ºi nu celelalte poeme,

Ei bine, dacã nu „Ceasul cucuvelelor”,
„Pseudonimele lumii”, „Desprinderea de ram”, „E de ajuns”
etc., poeme ce þin lumea Omului în faþa lumii vieþuitoarelor, ca
„o cicatrice imaginarã / sângerând” („Ah, da”), ori dacã
„Biografie” mai înseamnã ºi „ferestrele istoriei / trântite /
precum obuzele tãind mãduva oaselor / fãrã anestezie”, e clar
cã ceva, eul ºi non-eul, celãlalt, în fond alteritatea se combinã
în tot cazul duios ºi prea fericit la scriitorul Andrei Fischof, deºi
el nu are a se teme decât poate de „moartea minþii”, atunci
când va rãbufni „fãrã veste” ºi când „þipãtul cucuvelei”,
„trãsnetul” va lovi prin el „în pãmânt, fãrã a ºti”.
Cu „Schiþã pentru un gând”, poetul face istorie
adevãratã, se ridicã dincolo de noi ºi de bâiguiala noastrã: „E
destul holocaust pentru toþi,/ rosti cineva în beznã.//
Niciodatã nu a fost prins, / dar l-au învinuit / de declaraþii
post-democratice.// Peste ani se dovedi cã a avut dreptate, /
dar nu mai era þipenie de om pe pãmânt; / dosarul lui / nu s-a
închis / nici pânã-n zilele noastre.” Cu acest poem, Andrei
Fischof pune ºi un accent ascuþit pe o spinoasã chestiune a
istoriei netãmãduite (vezi, Paul Goma). În fond, este desigur
vorba de împãcarea istoriei cu oamenii ºi-a oamenilor cu istoria.
Zicala „homo homini lupus...”, dezvãluie o realitate prea crudã
de când existã omenirea! Asupra ei, a realitãþii acesteia, poetul
se implicã cu toatã fiinþa, „fiindul” sãu fiind expresia unui labirint
atins de inefabil.
Îmi vin în minte cuvintele lui Marin Sorescu, cel care
considera creaþia poeticã echivalentã cu un fel de cercetare
ºtiinþificã, atunci când spunea cã datoritã intuiþiei, ea poate
chiar depãºi fenomenul propriu-zis al cercetãrii. Sunt forþe aparte,
umane, cu care nu te joci. ªi, poate cã vom mai reveni asupra
creaþiei poetice a lui Andrei Fischof, care ne-a surprins atât de
intens cu peisajul vizionar ºi ideatic al experienþei poetice, cu
semnul i-am zice oarecum ºi cazon, dar ºi autentic, frust al zicerii
sale lirice. N-am regretat nici o clipã cã am stãruit cu asiduitate
asupra volumului de versuri al lui Andrei Fischof, întrucât
ne-am amintit ºi de alþi poeþi ai lumii ºi-ai þãrii noastre... ªi nu
doar de poeþi, chiar dacã poeþii se dovedesc, deseori, mult mai
exacþi. ªi Paul Valery, ºi Yves Broussard, ºi Nicholas Catanoy,
dar ºi Keats, M. Kiropol sau Constantin Noica, ori Gaston
Bachelard ºi atâþia alþii ne-au furnizat mult ºi din experienþa lor
umanã ºi socialã. ªi acesta credem cã este ºi lucrul cel mai
de preþ...
Încheiem, citând poemul „Mica Apocalipsã
(versiune)” , din creaþia celui care ne-a încântat, iatã, ºi astãzi
metaforic ºi profund, amintindu-ne ºi de alte ilustre personalitãþi,
ale devenirii contemporane: Miguel de Unamuno, spaniolul din
Salamanca, cel care se ducea la fântânã „sã ia o respiraþie” pentru
viaþã. Dar, „fântâna” lui Miguel poate fi ºi a lui Andrei, cãci este
„din miezul cuvântului”: „Se fãcea cã trãiam încã / ºi-mi
aminteam cu jind de vremurile acestea / în care mã simt
împãcat/ cu neputinþa.// Se fãcea cã toate erau întoarse pe
dos. / Copacii cu rãdãcinile spre cer, / frunziºul sufocat între
bulgãri./ Oamenii miºunând stând pe loc pe trotuare
miºcãtoare, / râsul lor orb era ca o grimasã / de bãtrâni nou
nãscuþi, / moºnegi dansând în piaþa centralã / umplutã pânã
peste albie de marºul funebru/ al fanfarei pompierilor
carbonizaþi / de atâtea incendii imaginate.// Trãiam încã, dar
nu eram. / Nicicând. / în veci neplecatul din tine, / temãtor
pânã ºi de întunericul din luminã, / abia pândit. / Bãnuit. / Ca
progenitura hoþului neprins.” Aici, pânzele duhului liric ce
sãlãºluieºte în construcþia poetului Andrei Fischof par foarte
aproape de cele ale lui Nicholas Catanoy, un ºlefuitor în pietrele
veºniciei care ºi pentru care fiinþãm.

Ioan ÞEPELEA
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Galaþi - oraºul inimii mele
Dintotdeauna, Galaþiul mi s-a pãrut un oraº cenuºiu,
cu oameni care nu mai ºtiu sã viseze, nu mai ºtiu sã zboare. Pânã
în ziua aceea. Ziua care mi-a schimbat toate perspectivele. Ziua
în care inima mea ºi-a gãsit locul.
În acea zi de început de iarnã oraºul era împodobit ca
în fiecare an pentru zilele Galaþiului. Toatã lumea era pe strãzi,
cãutând diferite cadouri pentru cei apropiaþi. Eu, insã, încercam
sã evadez. Nu credeam sã pot gãsi un loc liniºtit ºi retras în care
sã pot da frâu liber gândurilor. Atunci a apãrut el. Din prima
clipã m-am pierdut în ochii lui albaºtri. Mi-a spus cã par cam
derutatã ºi mi-a propus sã-mi arate locurile în care el se simte
liber sã facã orice. Aºa am început sã redescopãr Galaþiul, oraºul
în care am trãit atâþia ani ºi în care, totuºi, mã simþeam ca o
strãinã. Am mers pe falezã. În timpul iernii nimeni nu se plimba
pe malul Dunãrii, totul era pustiu. Zãpada proaspãt depusã
scârþâia sub picioarele noastre. M-a luat în braþe pentru a-mi
încãlzi sufletul amorþit ºi a început sã-mi povesteascã lucruri
neºtiute despre istoria oraºului, întâmplãri de acum sute de ani
care prindeau viaþã în faþa ochilor mei: cãlãtorii strãini din secolul
al XVII-lea impresionaþi de bogãþia de alimente, corãbiile ce
soseau în port, atacurile sovietice ºi anglo-americane din
timpului celui de-al doilea rãzboi mondial ºi reconstrucþia oraºului
dupã terminarea rãzboiului, cuvintele lui se transpuneau în
imagini în mintea mea. Mã simþeam hipnotizatã de vocea ºi de
poveºtile lui.
Dupã câteva zile am devenit dependentã de el. În fiecare
zi mã ducea într-un loc nou ºi îmi spunea poveºti. Era ca într-un
vis. Din oraºul cenuºiu ºi fãrã vise, Galaþiul devenise locul magic
de la capãtul curcubeului. Timpul trecea repede ºi dupã o iarnã
de basm a urmat primãvara. Împreunã am descoperit cãsuþele
din copaci pentru pãsãrile care se întorceau din vacanþã ºi
parfumul cireºilor înfloriþi din Gradina Botanicã. Mai târziu,
aproape de începutul verii, am revenit în Gradinã pentru a admira
multitudinea de trandafiri de toate culorile înfloriþi peste noapte.
Plimbându-ne, am descoperit ºi un tunel acoperit de trandafiri
sângerii. Parfumul lor mi-a invadat mintea ºi pentru prima oarã
am realizat cã necunoscutul cu ochi albaºtri ºi istorisirile lui îmi
furaserã inima. El era inima mea. Dar am tãcut, nu i-am spus
nimic, de fricã sã nu-mi frângã aripile, de fricã sã nu-mi spulbere
visele. Dar zilele zburau, aducând cu ele cãldura, dar ºi ploile
verii. Într-o zi mi-a propus sã ne plimbãm pe o stradã din centru.
Niºte copaci mãreþi ne protejau de razele fierbinþi ale soarelui.
Posesorul inimii mele mi-a spus cã sunt teii, cei ce pãzesc zi ºi
noapte oraºul, de aceea Galaþiul este cunoscut drept Oraºul
Teilor. Mireasma aceea plãcutã învãluise tot oraºul,
protejându-l ca un scut. Atunci mi-am fãcut curaj, sperând ca
scutul sã-mi protejeze visele, ºi i-am mãrturisit persoanei de
lângã mine toate gândurile mele ascunse. I-am spus cã el e cel
care m-a ajutat sã descopãr în mijlocul iernii cã în mine existã o
varã indestructibilã, el e cel care mi-a arãtat cã lumea nu e „made
in China” ºi cã inima mea acum îi aparþine.
Cu un zâmbet fermecãtor ºi cu sclipiri aurii în ochi,
mi-a rãspuns cã inima mea este o comoarã nepreþuitã pe care o
va pãzi toatã viaþa cu ajutorul teilor ºi trandafirilor care ne-au
încruciºat drumurile. Acum pot spune cã Galaþiul este oraºul în
care se aflã inima mea. În acest moment, ea mã aºteaptã undeva,
la umbra unui castan, admirând norii pufoºi ce plutesc în adierea
vântului cãlduþ.
Pentru cã „numai cu inima poþi vedea drept, ceea ce
este esenþial, este invizibil pentru ochi”.

REGULAMENTUL
Festivalului concurs de poezie
„Costache Conachi”’, ediþia a XVII-a
În zilele de 2 - 3 octombrie 2009, Casa de Culturã
a municipiului Tecuci organizeazã cea de a XVII-a ediþie
a Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi’’.
Concurenþii: la aceastã manifestare culturalã
pot participa tineri creatori de poezie în vârstã de pânã la
35 de ani, care nu au publicat în volum. Concurenþii vor
trimite un numãr de zece poezii,în câte cinci exemplare,
care vor purta fiecare, acelaºi moto de identificare. Întrun alt plic închis, pe care va fi înscris moto-ul de la poezii,
participanþii vor introduce o fiºã cu câteva date personale :
numele ºi prenumele, data ºi locul naºterii, domiciliul,
ocupaþia, studiile, distincþii literare, telefon, etc.
Plicurile cu fiºa personalã se vor deschide dupã
jurizarea poeziilor ºi stabilirea premiilor.
Lucrãrile vor fi expediate pânã la data de 15
septembrie 2009 - data poºtei - pe urmãtoarea adresã:
Casa de Culturã a municipiului Tecuci, Str.
1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaþi,
cu menþiunea “Pentru concursul naþional de poezie
„C. Conachi”Relaþii la tel. 0236/820 449;
0723/289 695
Jurizarea : lucrãrile vor fi apreciate de un juriu,
constituit din personalitãþi ale criticii literare romaneºti ºi
ale vieþii culturale locale, care va desemna laureaþii
festivalului.
Premiile : concurenþii stabiliþi câºtigãtori vor fi
invitaþi la Tecuci, în zilele de 2-3 oct. 2009, la manifestãrile
organizate cu prilejul Festivalului Naþional de
poezie ”Costache Conachi”.
Organizatorii vor acorda urmãtoarele premii în
numerar : Marele premiu - 700 Ron; Premiul I 500 Ron; Premiul II - 400 Ron ; Premiul III - 300
Ron
Vor mai fi oferite premii de cãtre unele edituri
sau reviste literare.
Juriul îºi rezervã dreptul de a redistribui, în mod
excepþional, anumite premii.
Cazarea, transportul ºi masa (diurna) vor fi
suportate de cãtre organizatori.
Laureaþii vor fi prezenþi personal la Tecuci, pentru
a primi premiile stabilite de juriu ºi pentru a participa la
manifestãrile organizate cu prilejul Festivalului concurs
de poezie “Costache Conachi”.

Anti-prelegeri de literaturã terestrã
Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald
urmare din pag. 29
Nu mai insist asupra plictiselii… ªi nici asupra unei luminiþe verzi
care nu este la capãtul niciunui tunel, ci doar prea aproape de Daisy
pentru a o mai vedea…
Celelalte personaje feminine cât de cât creionate, Jordan
Baker („era de o lipsã de onestitate incurabilã. Nu suporta sã se vadã
într-o situaþie dezavantajoasã”), iubita de o varã a povestitorului ºi
Myrtle, amanta lui Tom, o mahalagioaicã suferind de sindromul
doamnei Bovary sunt cele care provoacã, indirect ºi chiar pasiv,
tragediile, transformând percepþia asupra textului, pentru un cititor
amator de senzaþional, acesta putând fi receptat ºi ca un roman poliþist:
Daisy, tulburatã de scena de la hotel, o omoarã cu maºina pe Myrtle,
fãrã a ºti cine este, Gatsby este gata sã-ºi asume vina, ascunzând însã
mai întâi maºina, sperând, sperând (vocaþia, nu?) sã nu se descopere…
arma crimei; soþul victimei devine ºi el o armã cu care Tom scapã de
rival, manipulându-l… Sinuciderea criminalului nici nu mai intereseazã
pe nimeni. Valea cenuºii rãmâne ºi mai pustie, cântând ode singurãtãþii
(Singurãtatea este un alt personaj important, reliefându-se mai ales
când Nick tot încearcã sã adune ceva oameni pentru înmormântarea lui
Gatsby) pentru plãcerea acelui personaj de panou publicitar, simbol
al Divinitãþii devenite, din unghi de vedere quasiblasfemic, ZeulPublicitate… Cântând, evident, cu vocea lui Daisy, care este în acelaºi
timp „un cântec fãrã de moarte” (p.121) dar ºi o voce „doldora de
bani”… Salomee, Salomee cerând cu voce de mare burghezã capul lui
Ioan, cel care îi spune adevãrul despre iubire… „Undeva, sus, într-un
palat de marmurã albã, fiica regelui, fecioara de aur” (p.151)… Indirect,
destinul i se supune chiar dacã iubitul i se mai pare, înainte de momentul
alegerii, o jucãrie: „- Uite ce frumos… Aº vrea sã iau unul dintre norii
ãºtia trandafirii, sã te aºez înãuntru ºi sã te împing de acolo pânã
acolo.” (p.119).
Da, o carte despre Superficialitate, despre superficialitatea
cu care tratãm Iluzia ºi Realitatea, frontierele dintre ele, despre
imposibilitatea iubirii perfecte „aºa cum o vrem noi”. Pentru Gatsby
(ºi pentru unii dintre noi) „realitatea era de fapt irealã” ºi „lumea nu e
niciodatã mai sigur aºezatã decât pe aripile unei zâne” (p.124). Pentru
el trecutul se poate repeta!
Nick îºi permite, ca supravieþuitor al tragediei, sã constate
cã drama s-a împlinit (subl.n.: la finalul capitolului al VIII-lea) ºi
trebuie sã mai ºteargã ºi cuvintele obscene de pe treptele fastuoasei
case mitologice a lui Gatsby iar câte un locuitor al Vãii cenuºii (mai
exact înnebunitul proaspãt vãduv al lui Myrtle, un personaj cheiþã) îºi
permite sã ne tragã de mânã: „Bagã de seamã, Dumnezeu ºtie ce ai
fãcut, ºtie tot. De mine poþi sã te ascunzi, dar pe El nu-l poþi înºela!”
(p.200)…
ªi atunci putem înþelege, ca ºi Gatsby (p.202), brusc înfioraþi,
„cât de inexplicabil ºi grotesc poate fi un trandafir ºi cât de brutal
poate cãdea lumina soarelui peste o iarbã ce parcã abia atunci fusese
creatã.” Da, am trãit prea multã vreme îndrãgostiþi doar de-un vis…
Literatura…
Literatura ca un trandafir printre acele bãrci care suntem cu
toþii, „bãrci împinse de curent, împinse fãrã încetare, tot mai înapoi, în
trecut.”
(Notã la imagini: 1.Scott ºi Zelda, „frumoºi ºi blestemaþi” ca ºi eroii
romanelor sale; 2. coperta ediþiei princeps; 3. Francis Scott Key
Fitzgerald în anul 1925, anul apariþiei romanului)
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