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Ziua Mondială a Poeziei 2010

Felii şi Fire de tort la Galaţi

Ian Chepa
Vali Văţuiu

Mac
Aciobăniţei

O seară fastuoasă dedicată muzicii, poeţilor şi poeziei
s-a împlinit în oraşul de la mila 80 a Dunării… În „limba
poeticească” şi pe muzichie marca Mike Godoroja & Blue Spirit,
featuring poetul Dan Mircea Cipariu, poeţi şi iubitori de poezie
au sărbătorit, au cântat, au reinventat clinchet de pahare şi de
linguriţe dedate la dulcegării (şi în seara de 21 martie nu au fost
dulceţuri oarecare: nu mai puţin de 10 torturi au ieşit în lume,
purtând pe copertele lor câte un poem aparţinând câte unui
poet din cei zece participanţi la acest proiect experiment, la primul
şi ultimul lor bal), fluturaşilor de prin stomac li s-a dat ceea ce
este al lor, ca şi improvizaţiei imperiale de care numai nişte artişti
adevăraţi pot fi mândri…
10 torturi realizate de cofetăria şi patiseria “Chip şi
Dale” au fost inscripţionate cu 10 poeme scrise de poeţi din
generaţii şi geografii literare diferite: Dan Mircea Cipariu, Traian
T.Coşovei, Gellu Dorian, Şerban Foarţă, Bogdan O. Popescu,
Andra Rotaru, a.g. secară, Robert Şerban, George Vulturescu,
Florina Zaharia. Mai jos şi în paginile care urmează, prezentăm
“copertele” de tort ale celor 10...
Coordonatoarea proiectului, Florina Zaharia, inima
tuturor torturilor din lume în această seară şi directorul Centrului
Cultural Dunărea de Jos, Răzvan Avram, au deschis „balul”,
lăsând apoi „trubadurilor” Godoroja şi Cipariu Scena

restaurantului Mercur, de unde fascinantul drum al show-ului
către inima spectatorului a pornit de la premisa „Cine are nevoie
de poezie?” Dialogul savuros al celor doi (despre România
poetică, despre România şoselelor – memorabil şoferul de
basculantă având tatuat chipul lui Nichita Stănescu pe antebraţ!,
şofer confundându-l pe Godoroja cu Ştefan Hruşcă -, despre
ministrul finanţelor, cel mai mare creator de iluzii, despre amantele
cuvintelor care suntem cu toţii, indiferent de sex, despre
„Absolutul ucigaş”) a fost stins de ritmurile blues-urilor
evergreen, cu intercalări ale „poemului matriţă” scris (şi
interpretat fastuos, cum altfel?) de către Dan Mircea Cipariu…

Dansul quasifinal al serii (dintre o prinţesă şi un poet;
personajele deja sunt legendare!) nu a fost umbrit nici măcar de hitul
„blues poems”: „inima ta are ieşire la mare/ inima ta dă timidă din
picioare”… După această seară, la celebrul vers „ Toţi suntem puţini
luaţi” trebuie menţionat şi adaosul „Am kakirici la cap”, spre
amuzamentul nu numai al celor încă trăitori ci şi a spiritelor unora
dintre cei invocaţi duminică seara, zâmbitori dintre stele: Florian Pittiş,
Cezar Ivănescu, James Brown, John Coltrane…
Dunărea, de peste drum de hotelul Mercur, confirma, după
ce liniştea poeziei şi-a cerut drepturile, ceea ce Bob Dylan şi Pittiş ne
şoptiseră de demult: Death is Not the End (Sfârşitul nu-i aici)…

(foto şi text: a.g.)

D. M. Cipariu, Răzvan Avram şi Florina Zaharia
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Andra Rotaru
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D.M.Cipariu

Traian T.Coşovei

Gellu Dorian

Şerban Foarţă

Robert Şerban

George Vulturescu

Bogdan O.Popescu

a.g.secară

Blues Poems. O felie de Poezie

Florina Zaharia
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Vieţile mele
M-am
pregătit
îndelung pentru seara
aceasta... - dar nu zic bine
seara, e mai curând unul din
acele momente de trecere
dintre un înainte, care
aparţine sigur zilei şi un
după. N-aş putea spune că
îmi fixasem o dată precisă,
dar acum am toate semnele
că aceasta trebuie să fie.
Iată, umbrele sunt aşa cum
nu-mi plac, fiindcă mă înşală;
sunt necuviincioase şi se
prind de alte contur uri,
agăţând de perete desene pe
care nu reuşesc să le
desluşesc. Acuz o neputinţă
severă şi poate tocmai de
aceea simt nevoia să ascult
“Nothing really ends”.
Acum, ca şi atunci, mă
ajunge amintirea a ceva; a
ceva care e cineva; a cineva
care sunt eu.
S-a întâmplat odată
să fiu întrebată: “Nu-ţi
lipseşte nimic?” Ştiu,
întrebare plată, fără ipocrizie,
fără invidie, fără curiozitate;
o întrebare, în fond... Da,
uneori îmi lipseşte o pătură
călduroasă dintr-o iarnă de
acum o mie de ani, sau o
bluză în dungi, sau o pisică
neroadă care să-mi adoarmă
pe burtă. Dar mai mult decât
oricând, îmi lipseşte
percepţia pe care o aveam
odinioară asupra mea. Îmi
lipsesc eu. M-am risipit
într-o sumedenie de imagini
mute care îmi aleargă prin
creier şi devin indisciplinate
de fiecare dată când vreau
să le pun în ordine, să le
suspend într-un timp. Simt că
n-am atâta putere ca să le
pot stăpâni. Şi aş vrea atât
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de mult să mă apropii de amintiri! Dar ele se
încăpăţânează să se ferească, să treacă pe
contrasens, să se alunge cu fiecare an în care mă
nasc. Eu mă nasc mereu primăvara, pentru că nu-mi
place să ratez începutul. E mai cuminte aşa.
Înţeleg, deci, că asta e seara în care, în
definitiv, totul ar trebui să se reducă la un gând.
De hârtie. Pe plic scrie: “Când uiţi cine eşti,
deschide-l!”. Mă simt ca pe un peron, dar nu am
bucuria aşteptării plecării, ci neliniştea că trebuie
neapărat să-mi iau rămas bun de la cineva. Gândurile
mi se îmbulzesc, sunt nişte cochilii sparte care rănesc
tot ceea ce ating. Mă decid: trebuie să deschid plicul.
Nu-mi calculez secunde, nu respir, nu chibzuiesc.
Citesc doar. Scrie aşa: “Vrei să ştii cine sunt eu? Iată
o întrebare la care nu ştiu cum să-ţi răspund, dar cu
siguranţă tu vei şti. Nu am nume. Sigur, l-am avut
cândva, dar acum ce importanţă mai are? Eu am fost.
Am fost carne şi sânge şi am locuit o viaţă. Aşa am
fost: viaţă, iubire, moarte, dar nu neapărat în această
ordine. Nu te lăsa amăgită, logica nu are a face cu
nimic din toate astea! Am fost ceea ce eşti tu acum
şi sunt ceea ce vei deveni. Sunt vântul proaspăt care
îţi respiră pe obraji. Sunt bătaia de inimă care te
zdruncină când îţi este frică. Sunt acel miraj alb al
castelelor abandonate în noapte. Sunt ecoul paşilor
necunoscuţi. Sunt cenuşa împrăştiată în vânt. Sunt
muzica unei harpe la care nu cântă nimeni. Sunt ceea
ce-i rămâne celui ce s-a rătăcit şi calcă prin locuri
neumblate pentru a-şi regăsi drumul. Oricum, nume
nu am. Desigur, am avut unul, dar acum ce importanţă
mai are? Am o mie de voci şi o mie de poveşti pentru
tine, pentru că ştiu că vrei să asculţi şi să nu uiţi”.
Moment de gol.Vertij. Întuneric. Şi într-un
târziu (un ceas? un an? o viaţă?) mă atinge pe tâmple
zgomotul unei lumini care se aprinde. Ce să însemne
toate astea, că m-am poziţionat precar între un vis şi
altul tot timpul? Tot timpul cui? Pesemne că am păstrat
reminiscenţe din alte roluri pe care nu întotdeauna
le-am stăpânit şi am vrut numaidecât să mă eliberez
de tot ce mi-a fost potrivnic. Aici am greşit. M-am
negat, am renunţat la dovezi şi astfel m-am pierdut,
am alunecat. Şi a trebuit apoi să trăiesc atâtea
anotimpuri în care să mă întreb unde mă lăsasem,
fiindcă mă ştiusem cu mine.
Aş putea muri în orice moment, dar... ce
fericire! Am să ştiu că tot ce urmează mă va întregi!
Surâd gândului şi-l fredonez pe versuri din “Nothing
really ends”.

Avatar sau nostalgia paradisului
Superproducţia hollywoodiană a anului, pentru
care alerga toată lumea în perioada Crăciunului la cinema
- format 3D a înşelat aşteptările şi nu a devenit un Titanic
2. Pot să zic: ce uşurare! Şi asta nu direct pentru că azi e
la modă să demontezi mituri de orice gen în secolul nostru,
inclusiv acela că filmul cel mai scump ia Oscarul. Mai
degrabă, ce uşurare, pentru că anul acesta câştigătorul,
deşi nu un film remarcabil, este unul care marchează o
cotitură. Academia de film americană dă premii filmelor
făcute după o metodă europeană, filmelor independente,
făcute cu puţini bani, dar cu scenarii de calitate. Dramă,
personaj, improvizaţie, realism. The American Dream a
pierdut. Să fie poate asta un semn că juriul s-a plictisit să
viseze, sau pur şi simplu se încearcă un alt trend? Şi totuşi,
favoritul vulgului rămâne Avatar, câştigătorul The Hurt
Locker fiind relativ dificil de digerat şi nu tocmai
spectaculos.
Întoarcerea la natură şi curentul flower power
pare să revină pe val şi cu siguranţă are mare efect în
special asupra celor care îşi petrec mai toate zilele de
lucru în clădirile de beton de zeci de etaje, completând
formulare şi trimiţându-le pe e-mail, contra unui salariu
peste media naţională. Efectele costisitoare şi imaginaţia
luxuriantă a unui regizor-scenarist celebru (James
Cameron) se calchiază perfect pe profilul unei societăţi
care se află la apogeul scenariilor apocaliptice actuale:
încălzirea (ori, dimpotrivă, răcirea) globală, cutremurele
catastrofale, anul 2012, eventual, apropierea unui meteorit.
Nimic mai frumos decât o lume fără blocuri, arme,
industrie, poluare şi mai ales fără media. Doar natură şi
vis. Acesta este succesul Avatarului lui Cameron!
Avatâra, termen clasic al filosofiei de limbă
sanscrită, desemnează încarnările unui zeu în lume, cu
scopul de a o ajuta să găsească eliberarea. Zeitatea se
încarnează de nenumărate ori, în diferite forme, potrivit
problemelor mundane ale momentului. De exemplu,
Vishnu se reîncarnează de 22 de ori, cele mai cunoscute
avatârâh fiind Râma (personajul cheie din Râmâyana)
şi Krishna (Eroul-amant cu pielea întunecată din Purâne
şi Bhagavad-Gîtâ). Astăzi, vulgarizat, un Avatar este o
încarnare a unui spirit într-un alt trup decât cel original.
Până aici, clar. Locotenentul Jake Sully (sau cel puţin
partea sa conştientă) intră printr-o tehnologie destul de
greu de priceput într-o clonă na’vi creată în laborator, cu
scopul de a găsi slăbiciunile unor presupuşi primitivi ce
locuiesc o planetă-mină de aur. El este cumva Avatarul
uman întrupat într-un nepământean cu piele albastră. Un
soldat destul de mediocru, fără familie, fără capacitatea
de a merge, momit de o sumă oarecare de bani descoperă
deodată avantajul de a trăi într-un corp sănătos, pe o
planetă sănătoasă, în mijlocul unui popor cu concepţii
sănătoase de viaţă şi în final magia unui loc în care zeul
(pardon, zeiţa) îşi face vizibilă prezenţa revelatoare.
Cvasiinfernul sau paradisul – o alegere relativ uşor de
făcut. Omul alege să devină na’vi, prototipul lui Adam

care n-a mâncat mărul. În final,
binele învinge şi oamenii sunt
alungaţi de pe planeta care nu le e
casă (dar nu sunt exterminaţi). De
urmărit faptul că nu pământul este
invadat, ca în mai toate SF-urile de
gen, ci invers, aici pământenii sunt
agresori.
Aş remarca drept pozitiv
trendul întoarcerii către o viziune
spirituală a lumii, o nouă generaţie
hippie care, să sperăm, nu se va
stinge precum cea dinainte în fumuri
de marijuana. Nu e de lăsat la o
parte imaginaţia excepţională care
creează o floră şi o faună fantastică,
ba mai mult, un nou concept
geografic, acela de munţi zburători.
Se valorizează simboluri sacre pe
care le-aş putea numi uşor forţat
eliadiene: arborele - axis mundi,
legătura dintre femeie şi pământ,
civilizaţia duală – preoţia matriarhală
şi arta războinică – patriarhală.
Puncte slabe: excesul de
feminism care este la modă azi din
ce în ce mai tare (vizibil în special în
cultul zeiţei mame), lipsa de
profunzime în teoria încarnărilor
(ceea ce e de înţeles, dat fiind că
filmul nu e un tratat de filosofie, ci
un entertainment de sâmbătă
seara), replicile ieftine (care poate
chiar vor să pună în contrast clişeele
verbale-comportamentale ale
oamenilor în contrast cu fiinţele
albastre inocente de pe Pandora). În
sfârşit, încă un punct slab este lipsa
actorilor de calitate. În afară de
Sigourney Weaver, celebră tot în
urma unei serii de SF-uri (Alien),
nimeni cunoscut. Este şi de înţeles,
o dată ce mai bine de trei sferturi de
film e făcut pe calculator. Însă
două-trei milioane de dolari în plus
aruncate pe un star multipremiat ar
fi făcut filmul puţin mai digerabil
pentru tipul filosofic al publicului
cinefil.
Să remarc protestatarii care
au preluat imediat simbolurile din
Avatar: palestinienii din fâşia Gaza
şi membrii diferitelor ONG-uri
împotriva Gold Corporation la Roşia
Montană. Potrivire uşor kitsch dar,
de ce să nu recunoaştem, nimerită.
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Peisaj cu biţi

Pledoarie pentru filme de adulţi
Probabil că sunt ciufut, greu de satisfăcut sau foarte
greu de satisfăcut, atunci când vine vorba de cărţi, filme,
mâncare, vin etc. Ceva nefiind perfect sau nefiind aproape de
perfecţiune, nu mă interesează (oricum, pe mine însumi mă neg
total).
Prietenul Adi mi-a sugerat să spun ce cred despre
Avatar, filmul regizat de James Cameron.
Eu personal am reţinut latura erotică a filmului. Filmul
Avatar este un film erotic. La fel ca şi X-men. Îmi plac femeile
îmbrăcate în costum de piele.
Am reţinut latura erotică a filmului întrucât celelalte
laturi nu le-am putut identifica. Chiar dacă ar fi fost SF, futurist,
revoluţionar 3D, eu nu am ştiut la ce trebuie să mă gândesc
după ce mă uit la el! Aşa că mi se pare un film erotic. Adică la fel
de prost cât de bun poate fi un film erotic!
Un film, chiar de-ar fi S.F. sau oricare alt gen, în absenţa
unei anume „calităţi” a ideilor, a densităţii trăirii, a tendinţei
către ceva, altceva decât să tragi în lighioane albastre care nu
„vrea” ca să le tai copacii, nu poate rezista în mintea unui cinefil.
Cinefilii sunt, în mod necesar, mari cititori. Şi aşa cum nu poţi
citi o carte submedie, neinteresantă, tot aşa nu poţi reţine un
film dacă nu e ca o carte solidă. Acum, depinde ce vrei să citeşti
sau ce poţi să citeşti!...
Probabil, dacă faci bungee-jumping, nu e un act
cultural, dar este super-excitant. La fel, dacă vezi grozăvii
colorate în cinema 3D. Însă, propunerea de a lua excitarea
simţurilor ca pe o porţie de cinema (autentic) este injustă. Ce
vreţi de la un film? Să vă petreacă o după-amiază fără sens ori să
vă gândiţi la el şi după 50 de ani. Acesta e criteriul, dacă vă
gândiţi la un film sau la o carte după o jumătate de secol atunci
înseamnă că e ceva autentic în viaţa d-voastră!
Dacă vă interesează să vedeţi un film, atunci uitaţi-vă
la Antichrist de Lars von Trier sau Cries and whispers de
Bergman sau The Sheltering Sky de Bernardo Bertolucci. Dacă
vreţi să citiţi o carte, citiţi Demonii de Dostoievski. Lucrurile
mai jos de pragul acestora nu mă interesează.
Iar dacă, totuşi, vă uitaţi la Avatar sau X-men, nu uitaţi
să vă luaţi şi o shaorma. Merge brici şi c-o bere!
Sorin Atanasiu
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Covorul roşu este strâns deja, iar toaletele divelor
sunt atârnate în cuier…fanii science-fiction-ului de pe
într eaga planetă îşi şter g lacrimile ce-au însoţit
„înfrângerea” „Avatar”-ului de către un film ce va rămâne
un simplu film de acţiune, unul de referinţă ce-i drept, dar
atât…..Aceasta este concluzia…., primul act a fost unul
fastuos, şocant, purtător al unui mesaj către iubitorii celei
de a 7-a arte: viitorul filmului va aparţine „ecranului
albastru”…sau …
Cei mai mulţi dintre cei care au văzut filmul l-au
vizionat „dat jos” de pe internet, la o rezoluţie care îi face
pe discromaţi „împăraţi în ţara orbilor”…şi chiar şi aşa
„Avatar” a impresionat, a emoţionat şi i-a făcut pe cei
sensibili să se întrebe când va veni vremea când vom iubi
natura în întregul ei la fel de mult pe cât ne iubim pe noi
înşine. Asta a fost prima categorie, în ordinea mărimii sau
mai bine zis a numărului de „vizitatori”. O a doua, mai
puţin numeroasă, a fost a celor ce au avut privilegiul să se
bucure de toate calităţile unei imagini 3D şi de emoţiile pe
măsura anilor de aşteptare ai regizorului pentru a putea
folosi la întreaga capacitate un scenariu foarte promiţător
ca şi impact vizual.
Povestea rămâne în coordonatele clasice şi eterne
ale luptei dintre bine şi rău, dintre savanţi si rigiditatea
antrenată a armelor în banduliera, dintre progresişti şi
retrograzi, dintre turci şi moldoveni, etc…. Este extrem
de greu dacă nu imposibil să inventezi ceva nou, interesant
şi inedit care să nu apeleze la arhetipurile folosite deja….ca
să existe acţiune trebuie să existe două trei sau mai multe
„partide” angajate într-un conflict ale cărui dimensiuni şi
subtilităţi să fie suficient de interesante pentru a putea
exista o poveste….deci din acest punct de vedere totul
este în regulă….binele e bun, răii sunt răi şi chiar
urâţi….conflictul este apocaliptic…iar peisajele sunt de
vis şi asta chiar dacă visul se transformă în coşmar imediat
ce este văzut mai de aproape…..Văzând filmul nu poţi să
nu faci apropierea dintre poveştile conchistadorilor spanioli
şi impactul cultural ce a şters de pe faţa pământului culturi
precum maya sau Inka…stând şi reflectând chiar şi
fizionomia sau armele eroilor principali te îndreaptă spre
Pizzaro sau Cortes, similitudinea nefiind gratuită, dar de
această dată eroii nu sunt şterşi de pe suprafaţa planetei,
ci îşi iau destinul în vârful săgeţilor şi-l înalţă la rang de
legendă…happy end.
Nimic nou sub soare ar fi trebuit să spun în cap
de articol şi să las pagina goală fiind în acest fel inedit de
leneş, dar şi de neinspirat, pentru că „Avatar”-ul aduce
ceva nou şi anume acest 3D care completează în mod
logic drumul parcurs de cetatea filmului de la Mack Sennett
şi Buster Keaton Malec sau Charlie Chaplin la epoca de
aur a filmului romantic cântat şi dansat şi mai departe la
eroii benzilor desenate capturaţi în fluctuaţiile unui câmp
magnetic cu titlu color „Panasonic video cassette”….au
venit cu paşi rapizi revoluţiile biţilor comprimaţi în formate
mpeg şi în acest fel în planul tehnicii cinematografice s-a
„stors” şi ultima picătură din lămâia procesării şi
postprocesării digitale, în planul epic de mult fiind atins
apogeul eroului scos la vânzare într-o aproape infinita
„paletă” psihologică de genul: eroul simplu şi vesel, eroul
marcat de o copilărie dificilă, eroul marcat de o adolescenţă
dificilă, eroul marcat de o maturizare dificilă, marcat de
pierderea soţiei, a fiului, a tatălui, a mamei, a unchiului, a
mamei unchiului, a câinelui preferat, ba am întâlnit şi eroul
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marcat de pierderea broaştei favorite, deci în această direcţie puţine
au mai fost de făcut...
Să ne oprim un moment şi asupra definirii operei de artă,
căci decernarea unui Oscar ridică pelicula respectivă la rangul de
operă de artă, iar hotărârea Academiei Americane de Film are
puterea şi efectele unei sentinţe capitale, care face din simpli oameni,
zei sau într-o fracţiune de secundă trimite în faliment corporaţii
cotate la bursă ani de zile...Indiscutabil, puterea pe care o au este
discreţionară şi folosirea ei extrem de subiectivă, ceea ce s-a văzut
şi acum.... Avatar a fost sancţionat nu atât pentru inovaţia celor
3D şi îndepărtarea de teatrul clasic, care stă la baza Hollywoodului, ci pentru succesul fulminant pe care acesta l-a avut în boxoffice. Nu a fost o reacţie de „strâns rândurile” aşa cum s-a
întâmplat în cazul lui Orson Wells, în care „Cetatea” sancţiona un
intrus şi stilul lui de a interacţiona cu mediul, Donald Cameron este
un produs pur hollywoodian, deci nu era cazul sancţiunii....în schimb
a fost clar pentru toată lumea că războiul de guerilă dintre clasic şi
digital, a devenit prin lansarea „Avatar”ului un conflict la
baionetă....în cele din urmă a fost vorba de mesajul pe care lumea
filmului îl dă în privinţa direcţiei pe care o va urma...şi pe undeva
este de înţeles. Am avut mai întâi procesarea unor elemente de
culoare sau retuşuri, a urmat „plantarea” unor elemente de decor,
am avut realizarea unor întregi decoruri digitale, în care actorii la
filmări jucau în faţa unui celebru „ecran albastru” şi în fine a venit
„Stăpânul Inelelor” care a introdus un Gollum absolut fabulos, care
l-ar fi făcut să moară de invidie şi pe John Ford şi pe Laurence
Olivier, şi pe mai tânărul Tom Hanks şi toţi unchii, mătuşile, vecinii
şi pisicile lor ....şi chiar şi câţiva hamsteri uitaţi de vreme....Asta se
întâmpla acum 7 ani....astăzi având parte de 10 din 20 de personaje
postprocesate şi remasterizate, digitizate şi para-digitizate....Iar
acum câteva nopţi cetatea filmului s-a întrebat cuprinsă de spaimă:
Quo vadis Domine?
Iar răspunsul a venit....războiul din Irak este mai important
decât cel de pe Pandora. Dixit!
Îmi aduc aminte că atunci când am văzut „Frăţia Inelului”
am fost emoţionat şi încercam să mă obişnuiesc cu
personajele.....nu a trecut mult şi „Cele două turnuri” m-au lăsat
mut vreo 30 de minute, iar „Întoarcerea Regelui” m-a făcut să
pricep odată pentru totdeauna că o poveste splendidă, scrisă şi
jucată cu suflet fericeşte şi pe actori şi pe spectatori şi aduce
fantezia în viaţa noastră amărâtă şi concretă până la amar.....Avem
nevoie de poveşti! Digitizate sau nu avem nevoie de fiecare bit al
unei poveşti frumoase pentru a evada puţin, pentru a colora gri-ul
de afară, pentru că până şi aceste poveşti sunt mai adevărate decât
iluziile de care ne agăţăm în fiecare zi crezând că „mâine va fi...”
Aştept continuarea şi te invit şi pe tine, stimate cititor, să vezi filmul,
în cel mai rău caz nefiind amator de S.F. nu vei aprecia filmul în
întregul lui, dar sunt convins că îl vei vedea până la sfârşit fără
niciun regret, iar eu, „ostatec” prin definiţie îl voi vedea şi revedea
şi voi „evada” ori de câte ori voi avea ocazia! Asta e! Fantezia
este pentru unii un drog la fel ca şi cafeaua, ţigara sau orice dă
dependenţă, iar asemănarea merge mai departe până la regretele
de după, numai că într-un caz regreţi slăbiciunea de moment, iar în
celălalt că s-a terminat....dar şi asta e o iluzie....pentru că „show
must go on” şi de asta putem fi siguri!

„Stăpânul
lupanarului” sau
fiorul poeziei pure
Modestele noastre consideraţii vin după
ce despre cartea de debut a brăilencei Diana Corcan,
„Stăpânul lupanarului” (Editura Brumar, 2007), au
scris deja critici redutabili. Demersul nostru ar putea
fi unul... reparator pentru că, în vreme ce Diana
Corcan a fost receptată cum se cuvine în revistele
literare din ţară (între timp a publicat şi un al doilea
volum, „Corabia pisicilor galbene”, apărut la aceeaşi
editură timişoreană şi foarte bine primit de critică),
în spaţiul ei de baştină a fost şi este aproape total
ignorată. Excepţie face profesionista cronică scrisă
de poetul Liviu G. Stan, în cotidianul Obiectiv - Vocea
Brăilei, în urmă cu aproape trei ani.
Diana Corcan a debutat în volum
surprinzător de matur, limbajul poeziei ei afişând o
siguranţă şi o complexitate care-i solicită la maxim
lectorului toate mecanismele hermeneutice de care
dispune. Versurile din „Stăpânul lupanarului”
izvorăsc firesc, parcă dintr-o stare de veghe
permanentă a conştiinţei, poeta reuşind apoi
convertirea realităţii într-un „joc secund”: Am făcut
cu mine ce-am vrut./ M-am arcuit peste pod/am
umbrit leneş/ soarele greu ca un bulgăre copt/
aproape că torceam/ podurile minţeau/ încă mint/
ca nişte cingători/ nu vor decât să prindă/ talia./
Merg pe stradă/ mă înşfacă de ceafă/ un frig/ ridic
ochii/ explodează vrăbiile/ a nins./ Noaptea
corabia îşi întinde/ catargele/ şi se prinde de
maluri/ la ora când trec misionarii/ se aleargă pe
pod/ pisici siderale.(Pisici siderale).
Am putea spune că la Diana Corcan
existenţialul este precedat de estetic. Şi nu alunecând
în oniric, ci mai degrabă controlându-l, ca un
insomniac veritabil care jonglează cu experienţa limită
a veghei. Eul poetic nu se rezumă la a-şi afişa simplist
„neliniştile” (aşa cum se întâmplă îndeobşte în poezia
actuală), ci caută, printr-un limbaj încărcat de ludic
şi estetic, aproprierea existenţei într-o manieră foarte
personală: Femeia cu lemnul proaspăt fardat/ purta
în ea un bărbat fantomatic/ îl purta ca un nimb/ şi
îl cucerea/ de câte ori apărea luna/ după seducţie
venea în crâng/ un soldat imperial/ spărgând
cupele de vin colorat/ trăgea în foc cu primul
revolver/ de nevroză/ apoi pleca înghesuit de viol/
azvârlit de război/ ca un faun murdar/ şi depărtarea
cu grumazul tăiat/ poposea în budoar sub o umbră.
(Modă romantică).
Imaginile
halucinante
(deseori
suprarealiste) care îmbracă poemele ar putea sugera
o ...imixtiune a inconştientului în actul creativ;
gândim însă că puritatea poeziei Dianei Corcan se
naşte, aşa cum arătam mai sus, printr-un susţinut
exerciţiu de luciditate. Poeta îşi aruncă năvodul
asupra realităţii pe care o trage apoi în propria-i barcă,
purtând deja amprenta ochiurilor plasei în care a
fost prinsă. Astfel, Diana Corcan este stăpân absolut
asupra lupanarului de imagini cu care îl capturează
pe cititor, şi-l face prizonier în spaţiul poeziei
adevărate. Încheiem cu Un vis: În faţa casei/ pe
pavajul ud/ văd un cal cu copite de sticlă/ un
călăreţ ce se naşte/ din cal/ ca o umbră alungită/
mai departe/ un neam de oameni subţiri şi/ lucioşi/
într-un cerc de oglindă./ Uneori când mi-e teamă/
cineva păşeşte din sângele meu/ şi mă strigă.
Dan BISTRICEAN
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AVATARII FARAONULUI OM
Cele ce urmează sunt scrise sub
imperiul puternicei impresii pe care ne-a
făcut-o lectura unui text semnat de încă
ne(-re-)cunoscutul şi încă nepreţuitul
aşa cum se cuvine Săndel DUMITRU,
extras din lucrarea sa (de vaste proporţii)
: „Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc”,
apărut de curând în revista Porto
Franco.
Textul este superb, sfâşietor şi
ne umple de o caldă şi binefăcătoare
aducere aminte, o nostalgie a unor vremi
trecute, ecou răsfrânt peste veacuri al
mai vechiului Oů sont les bons vieux
temps ? Prin frumuseţea lui unică, l-am
compara cu un brad de Crăciun
împodobit feeric, dăruit amintirii celor mai
dragi fiinţe: Mama şi Tata, întru neuitarea
lor, ba chiar întru renaşterea lor odată cu
cea a Mântuitorului lumii.
Dând Cezarului ce e al
Cezarului, trebuie totuşi spus că textul
se constituie într-o feerie intitulată
Mama, ori Odă Mamei. Maria pe numele
ei, adus-a pe lume flăcăi mândri şi vajnici,
care au ajuns Oameni cu vocaţia duratei
şi a faptelor bune, o soră mai mică ori
nepoată a Mariei care ni l-a dătuit pe
Împăratul Cerurilor. Neîndrăznind însă să
împingă comparaţia până acolo, autorul
o compară cu zeiţa frumuseţii din vremi
de mult trecute, Nefertiti.
Mama scriitorului nostru avea
trăsături desprinse parcă din frescele
menite a imortaliza frumuseţea lui
Nefertiti, iar descrierea evocatoare pe
care a face Săndel DUMITRU mamei sale
rivalizează cu scrierile de pe coloanele
sacre: „Nefertiti, Chip fără cusur, liman
al fericirii, voce care aduce bucuria,
regina tuturor graţiilor dăruită din
belşug cu iubire, aducătoarea
fericirii...”.
Iată câteva exemple de pioasă
recunoaştere a Mamei, cuvinte pe care
ne-am dori fiecare dintre noi să le putem
rosti şi închina Mamelor noastre la
trecerea lor în nefiinţă: „Un înger a plecat
definitiv şi tăcut! (...) Mama mea era o
femeie cum foarte puţine se nasc, trăiesc
şi... din păcate mor! Păcat!!! Mare
păcat... a avut un destin trist... şi totuşi,
urma paşilor ei a rămas întipărită în
timp... A fost pentru noi toţi un simbol
de nobleţe şi onestitate naturală, avea
frumuseţea tulbure a dragostei
învăluită în culorile toamnei! La
moartea ei, simţeam că parcă a plouat
trist cu trandafiri parfumaţi baccara
bordo închis, nagnolii mov, muzică şi
poezie...” E atât de frumos spus, încât
considerăm că autorul acestor rânduri
închină această Odă frumuseţii Femeii,
nobleţei misiunii ei pe-acest Pământ, dar
şi o extrem de pioasă aducere aminte, cu
filială gratitudine, Mamei, celei care a fost
icoana peste care am dat când am
deschis prima oară ochii... Binevenită
publicarea acestor rânduri cu ocazia Zilei
Femeii, a Mamei, a Iubitei, a Frumuseţii !
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Încercat de regrete, de durere şi de şuvoi de lacrimi ce
stau să-i rupă zăgazurile, autorul îşi spune tainic dragostea şi
dorul de părinţi: „Mă număr printre acei oameni norocoşi, eu
am avut părinţi atât de minunaţi, atât de deosebiţi şi faţă de
care mă leagă atâtea şi atâtea amintiri, îi revăd şi îi simt
mereu în sufletul meu, aproape zilnic. (...) Am dat recent peste
o poză de care nu mai ştiam, o poză a părinţilor mei. (...)
descopăr chipul a doi tineri, doi oameni la începutul drumului
lor în viaţă, cu obrajii fragezi şi luminoşi, (...) se privesc atât
de clar, direct şi firesc în ochi şi sunt atât de originali în
atitudine... Fotograful i-a imortalizat perfect, în clipa aproape
perfectă, poate cea mai potrivită clipă a lor din acea zi, în
ziua poate cea mai fericită, perfectă şi, mai ales, în epoca
perfectă, atunci când oamenilor li se respecta dreptul la
intimitate şi viaţă normală.”
Scriitorul nu păstrează doar imaginea bătrânei mame,
ci şi a celei tinere, a cărei nobilă frumuseţe l-a marcat profund:
„Încercând să o descriu pe mama, observ că părea o tânără
ideală: era foarte frumoasă, avea nişte ochi mari şi migdalaţi,
ca două boabe uriaşe şi mirate de smarald, ochi în care juca
ciudat şi fulgera ameţitor lumina, toată lumina aceea intimă
şi ameţitoare doar a rafinamentului oriental, parcă un pictor
bun îi desenase generos ochii, sub sprâncenele negre arcuite
şi genele lungi, umbroase, cu părul delicat lung şi castaniu,
prins atât de elegant pentru vestimentaţia vremii aceleia, dar
care îi revela o alura naturală şi plăcută, de femeie foarte
voluntară şi stăpână pe ea, care ştia şi ce vrea şi ce poate. Dar
mai ales de femeie care înţelegea rostul ei pe pământ!”
Dar cum raţiunea de a fi a femeii, cel puţin în prima fază
a relaţiei, este bărbatul, autorul consideră că nu poate închina
această Odă mamei fără a dedica şi un Imn Iubirii, Tatălui, cel pe
care Mama l-a iubit şi căruia i-a dăruit rodul dragostei lor: copiii.
Inedită perspectivă, în care, de Ziua Femeii, sărbătoreşti Femeia,
dar alături de Bărbat, de soţul ei... Cei doi au drepturi egale, cel
puţin în ochii copiilor lor, iar discriminarea nu are ce căuta aici,
nu poate despărţi pe mamă de tată, ei trebuind să rămână, peste
timp, la fel de buni şi de frumoşi în ochii copiilor lor.
Comparaţia dintre Mamă şi Nefertiti culminează cu o
frază memorabilă: „(...) cea care va rămâne pentru mine regina
Siretului şi a copilăriei mele, mama mea, aşa cum poate Siretul
o venerează încă”. Ba nu, apoteoza o atinge în altă frază: „(...)
uneori, noaptea, pe bolta senină din lunca Siretului, apare
discretă o stea micuţă, neasemuit de frumoasă, duioasă şi
luminoasă. Aţi înţeles, cred, steaua aceea minunată este
mama!” Tatăl este pe măsura mamei, cu nimic mai prejos: „Tatăl
meu arăta tânăr, ca un bărbat suplu, înalt şi drept, cu tenul
alb, cu ochi albaştri fascinanţi, foarte senini, mi se părea că
ochii lui erau ca două flori crude de zorele albastre, agăţate
dimineaţa pe rouă la geamul mamei mele (splendidă şi inedită
imagine! A.), avea părul şaten, uşor ondulat, un cap ca de
efeb, cu nas acvilin, tuns după moda anilor de atunci. Ca şi
madlenele lui Proust, fotografia regăsită după foarte mult timp îl
face să retrăiască momente din viaţa părinţilor, cu o intensitate
extraordinară: „(...) Cel mai important element al fotografiei
îngălbenite de timp, este că amândoi sunt atât de îndrăgostiţi
şi atât de fumoşi, se vedea asta fără niciun efort, se simţea că
trăiau viaţa care clocotea, tinereţea care putea înfrunta orice,
curajul de a privi dincolo de zare...”
Un text de înaltă poeticitate, trezind în noi resorturi
nebănuite de bunătate şi candoare, de recunoştinţă faţă de cei
care ne-au dat viaţă şi ne-au făcut oameni, un text cu multe
imagini surprinzătoare, unele inedite, de o prospeţime pe care no mai credeam posibilă în Republica Literelor, în care se părea că
s-a spus totul sau aproape totul. Dincolo de omagiul adus
Femeilor, Iubitelor, Mamelor şi Fiicelor noastre, pentru care
trebuie să-i mulţumim, răzbate pulsiunea unei scriituri năvalnice,
însetate de nou, de schimbarea unor cadre şi formule perimate
şi desuete, dacă nu chiar moarte. Textul pledează indirect şi
pentru un nou stil, un nou tip de scriitură vie, alertă, atentă la
gingăşia frumosului, nu doar la duritatea şi sălbăticia unor
vremuri pe care le trăim din plin, deşi fac şi ele parte din avatarii
faraonului OM...

Avatar şi oglindire
Un
recent
succes
cinematografic (filmul american Avatar,
răsplătit cu mai multe Oscaruri) a făcut
dintr-un cuvânt cu circulaţie restrânsă
(aproape că se arhaizase) un termen la
modă, din păcate utilizat în sens
impropriu, fără cea mai vagă cunoaştere
a sensului originar. Originea lui este
indiană, iar filiaţia prin care a pătruns
în limba română este cea franceză.
Câteva informaţii de ordin cultural sunt
binevenite oricând, erudiţia profesorală putând fi fascinantă
pentru unii şi plictisitoare pentru alţii. Originea lui îndepărtată
coboară până în India brahmanică a primului secol postcreştin,
când sub formă avadână este utilizat întâia oară de poetul
Kâlidâsa, tradus la noi de George Coşbuc. Cuvântul apare mai
târziu decât folosirea lui în legătura cu încercările zeului hindus
Vişnu, mai precis în legendele din Purane, scrise între secolele
al IV-lea şi al XI-lea. Se vorbeşte în acestea despre zece avatari
ai lui Vişnu ce iau chip de animale sacre sau de zei: peştele,
broasca ţestoasă, mistreţul, leu şi om deopotrivă, piticul, ascetul,
eroul Râma, eroul Krşna, Buddha şi Kalki. În sens filosoficoteologal, avatar desemnează, după vechii indieni, încarnările
zeilor sub diverse forme pământeşti şi nu reîncarnarea unui
suflet uman.
În cultura europeană cuvântul avatar este semnalat
întâia oară într-un text olandez din 1672 al lui van Baldaens. De
aici trece în engleză în secolul al XVIII-lea, iar în franceză e
semnalat la 1800 într-o traducere a volumului Descrierea istorică
şi geografică a Indiei a lui Rennell (autorul traducerii este
J.Castéra). În limba română, cuvântul pătrunde odată cu primele
traduceri din Gautier la începutul secolului trecut. Primul dicţionar
care-l înregistrează este Enciclopedia-română Minerva (Cluj,
1930). Ulterior e preluat în Dicţionarul de neologisme (Bucureşti,
1966) şi în Dicţionarul explicativ al limbii române (1975).
Adevărata consacrare i-o dă însă George Călinescu, atunci când
publică în Adevărul literar şi artistic din 26 mai 1932 un text
inedit eminescian, căruia-i dă titlul (Avatarii fenomenului Tla),
deşi în textul propriu-zis cuvântul nu e semnalat. Ultima ediţie a
DEX-ului îl defineşte ca o „reîncarnare succesivă a unei fiinţe”,
ceea ce presupune o îndepărtare de sensul originar indian, fiind
echivalat mai degrabă cu metempsihoza. La figurat el ar desemna
„transformarea neprevăzută (şi chinuitoare) care intervine în
evoluţia unei fiinţe sau a unui lucru. În Dicţionarul
Enciclopedic, transformarea e echivalată cu metamorfoza şi cu
schimbarea (adesea în rău, cred autorii) în evoluţia unei fiinţe.
Posibila filiaţie orientală a textului eminescian (nefiind excluse
şi altele, inclusiv Avatar al lui Gautier) se bazează pe similitudinea
de imagini dintre un text persan al poetului Rumi („Am murit ca
un mineral şi am devenit o plantă; am murit ca o plantă şi m-am
născut ca un animal; am murit ca un animal şi am fost un om”),
posibil de accesat graţie traducerii germane a lui Rosenwart
(Viena, 1838), şi un segment din textul eminescian: „Pe tabla
neagră se zugrăvi un cerc mare roşu…de acest cerc erau aninate
fiinţe ca o scară…Jos, minerale în care plantele îşi duceau
rădăcinile…animalele îşi duceau rădăcinile în plante, omul în
animale; minerale în om, plante în minerale, animale în plante,
omul în animale, şi în (sic!) toate aceste forme tremura cercul
roşu ce făcea să joace formele negre pe firul ei roşu…” Nici
măcar simpla alăturare a celor două imagini nu e suficient de
concludentă , căci în textul poetului persan dominantă e ideea

extincţiei, pe când în cel eminescian alegorismul pronunţat
pledează pentru continua migraţiune a sufletului dintr-un regn
în altul, imagine mai degrabă de sursă orfică, cele patru trepte
ele devenirii (mineral, vegetal, animal şi uman) fiind recurente
din Antichitate şi până în contemporaneitate. Un argument în
plus îl reprezintă „oglinda de aur” din „sala a cărei podea era o
unică oglindă de aur” şi în care bolnavul faraon Tla vede această
chintesenţă a vieţii în veşnică devenire. Murind mai apoi, el
însuşi se va regăsi ca esenţă în alte trupuri şi-n alte epoci în chip
de marchiz Alvarez sau de tânăr îndrăgostit (Angelo) de
demonice Cezara, care-l iniţiază, deopotrivă, în tainele vieţii şi
ale morţii. Oglinda este recurentă în textele orficilor, ca de altfel
şi coborârea în infern (Katabasis eis Hadou), aici în chip de
subterane în care faraonul, marchizul şi tânărul angelic îşi află
moartea fizică, dar şi o renaşterea spirituală, plonjând de-a dreptul
în veşnicia nemuririi sufletului.
Folosirea improprie a termenului de avatar în legătură
cu textul eminescian, fără titlu în forma manuscrisă, a lăsat urme
în memoria cititorilor care au ajuns să echivaleze cele trei ipostaze
(faraonul Tla, marchizul Alvarez şi tânărul Angelo) ca fiind avatari
ai uneia şi aceleiaşi realităţi psihice, imuabile în esenţa ei, dar
dobândind identităţi diferite, în funcţie de timp şi spaţiu. Nici
termenul de metempsihoza nu se potriveşte, căci lipsesc din
textul eminescian detaliile despre o posibilă migraţie a sufletului
celui mort în altul. Simpla juxtapunere a celor trei segmente
narative nu e suficientă pentru a susţine un astfel de mecanism
narativ. Ceea ce va realiza mai apoi Liviu Rebreanu în Adam şi
Eva are şi nu prea au legături cu textul eminescian, în care mai
multe elemente converg spre o reprezentare de tip orfic, deci de
sursă greacă şi nu orientală.
Motivul recurent al oglinzii şi efectul de oglindire sunt
principalele elemente care ne determină să vedem în aşa-numiţii
avatari ai faraonului Tla mai degrabă nişte katabase ce urmează
cu rigoare scenariul cunoscut conform căruia Orfeu coboară în
Hades ca s-o readucă printre cei vii pe nimfa Euridiké, dar eşuează
sau ţine să eşueze căci avea nevoie de spiritul ei (psyché) şi nu
de trupul cu răsuflarea lui vremelnică (pneuma). Oglinda joacă
în toate aceste trei segmente rolul de transgresare a sufletului
din viaţă în moarte. Întâia oglindă apare chiar din primul paragraf
şi fixează în imagini pertinente imaginea cerului egiptean reflectat
în oglinzile mari ale Nilului ce curge molcom printre maluri de
papură. Apare apoi „oglinda de aur” din „sala fără acoperământ”
în care se oglindesc „toate oceanele de stele”. Oglinda şi efectul
de oglindire apare şi-n segmentul în care Baltazar şi marchizul
Alvarez îşi schimbă identitatea. Chipul din oglindă nu este nici
al primului nici al celui de-al doilea, ci transgresează imaginea
persoanei fizice, devenind de fapt reprezentare a psyché-ului
atemporal. Ultimele oglinzi, încărcate cu o pronunţată notă de
senzualitate, apar în segmentul ce-l are ca protagonist pe Angelo
şi episodul amoros cu Cezara din străfundurile subteranei în
care se întâlnesc, „amicii întunericului”. Într-o primă ipostază, în
oglinda se reflectă trupul gol al Cezarei, iar într-o a doua Angelo
îşi sărută chipul propriu din oglindă, gest narcisist pe care
oglindirea îl presupune.
Oglinda şi efectul luminiscent al oglindirii marchează
în mod repetat acele treceri dintr-o realitate a lumii de sus în cea
a lumilor subterane (piramidă, mormânt, grotă) fiind un fel de
graniţă invizibilă şi fluidă ce generează simetrii ciudate între cele
două realităţi. Tocmai de aceea înclinăm spre o interpretare a
textului eminescian din perspectivă orfică şi nu esoterică.
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Iulian BARBU

Costel IFTINCHI

Noaptea în sat
Noaptea se ascunde
În poemul de oţel
Când într-o lagună de cântec palpită dimineaţa.

Gânduri nespuse
Gânduri nespuse, doar uneori în taină şoptite
La ceas târziu de noapte, doar vântul le ştie
Purtându-le în zări îndepărtate
Dându-mi speranţă că ţi le va spune.

Pe deal buciumul
Pătrunde în mur
Luând în năframa doinei
Stropul de sânge
De pe poarta raiului.

Frânturi din vise mă macină ziua
Închipuindu-mi scene ce nu au fost
Dar aş vrea să fie.
Sperând că într-o zi o să fim împreună.

Merg pe poteca
Unde cucul are aripile
Colorate cu azur
Auzind cum primăvara
Îşi cheamă copilăria
De sub tei.
Doresc
Vreau să zburd liber
În zimbetul copilăriei mele.
Vreau să fiu sarea
Din inima matelotului.
Vreau să fiu mireasma trandafirilor
Din gradina Liei.
Vreau să fiu roşeaţa
Din obrajii lunii.
Fântâna
Lângă fântână
Dumnezeu bea o cană de iubire
Şi Lia mi se prinde în păr
Adusă de puritate.
În altă viata
Peste codru lumina
prefăcută în păsări
Pluteşte pe lac
Când cerul doarme-n frunză
Şi oameni de mucava
Aleargă înspre cartea
Uitată lângă lacrima
Scursă în Văliug
Din ochii icoanei
De pe pendantivul
De la gâtul toamnei.
Toate cele
Universul e o pasăre
În zbor prin stele.
Natura e o notă muzicală
De pe partitura vieţii.
Naşterea e lăcrimioara
Ce-şi plânge mirele.
Focul e o scrisoare
Mistuită de jale.
Noaptea e legenda
Din potirul visului.
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Pe stradă adesea te confund
Încercând să te ating
Strigându-te, speriindu-i pe cei din jur
Crezându-mă nebun.
Lacrimi
Lacrimile mi le strâng într-un pahar
păstrându-le la rece,
servindu-le atunci
când sufletul mi-e aprins de dor,
răcorindu-mă.
Doar o lacrimă
o păstrez pe aşternut lângă mine,
în ea zăresc chipul tău
ce nu-l vreau să-l uit.
Mirosul ţi-l simt în pernă
adorm din nou plângând
zorii zilei mă trezesc
cu un şiroi de lacrimi pe obraz
noaptea rece a trecut
ziua e din nou în prag.
iar tu nu ai mai venit.
Sufletul
Înainte de sfârşit, când sufletul îmi va părăsi trupul
ascunzându-se în purgatoriu lăsând totul în urmă
aş vrea ca tu să poţi să-l vezi, cunoscându-l
să vezi cum arată,
Ar fi ultima dorinţă a mea ca muribund să te văd
faţă în faţă cu el, răspunzându-i la întrebări.
De ce nu m-ai crezut că am şi eu suflet?
Răspunde acum.
Aşteptare
În liniştea casei un zgomot îşi face apariţia,
tresar şi mă reped la geam
privind prin sticla neştearsă de-o lună.
E vântul doar ce-mi trânteşte poarta,
fugărindu-se prin curte
împrăştiindu-mi paiele din bătătură.
Speram că e vre-unul dintre ei,
copiii mei ce i-am crescut cu greu
fiindu-le şi tată şi mumă.
Anii au trecut îmbătrânindu-mă
iar boala stă numai cu mine,
Casa e pustie,
căldarea e goală în tindă,
pe masă e doar un măr şi o prună
iar sufletul mi-e gol de-o lună.
Noaptea visez pe cei dragi ce s-au dus
chemându-mă
să las totul în urmă.
Mă trezesc plângând,
şi aştept sperând,
să-i mai văd o dată pe toţi în poartă
ca altă dată … copiii mei,
apoi am să mă duc.

Dana POTORAC
despre cum poţi scăpa. capitolul I
când norii verzi
ca mătasea broaştei deasupra înecaţilor
veseli aleargă
uitarea se întoarce în zori
ca un răsărit dezgolit
în raftul doldora de cuvinte
strânse sub lacăte de carton
circulă vai înţelepciunea
care n-a purtat niciodată bigudiuri
nici instrucţiuni de utilizare
nici termen de garanţie
tu graţioasă făptură
îţi ascuţi cuţitele
vorbind despre întâmplări neîntâmplate
îţi umezeşti buzele
îngerul
îţi porunceşte să taci

despre cum poţi scăpa. capitolul II
vin paşii după noi
după noi
pe sub umbrele noastre
bocănesc
bocănesc pe caldarâm
zguduie lumea
aiurez încercând iluzia
pe care desigur
nu am întâlnit-o
nu am întâlnit-o
un vecin care s-a nimerit să-mi fie
nu îmi pasă
nu îmi pasă
nici de praful
în care se întipăreşte absenţa
mă pregătesc să tac
să tac cu ochii deschişi
mă întorc la uneltele mele
ca păianjenul

despre cum poţi scăpa. capitolul III
în acest aer gros
unde se predau cursuri
de ucis buna dispoziţie
sticlele se schimbă
în ciuda celorlalte
numai etichetele rămân
mereu aceleaşi

despre cum poţi scăpa. capitolul IV
nici până acum
n-am reuşit să învăţ
că în iubire
există
mereu
un instructor
care îţi aşează
piciorul pe frână

despre cum poţi scăpa. ultimul capitol
doamne
cine te calcă pe gânduri
de ne uiţi
ce glumă mai e şi asta
de ne lepezi de tine
unde sunt aripile
de care mi-ai vorbit
ce nebăgare de seamă le-a oprit zborul
fie doamne
dacă asta e voia ta
facă-se
dar
te rog
scrie acolo în planul tău
ca la sfârşitul tuturor cuvintelor
să pot râde
măcar o dată
cu tine
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Rodica ION
PICTO-POEZIE
,,m-am născut la Brăila şi nici despre ea nu ştiu prea multe,
darămite de Galaţi unde nu s-a nimerit să merg până acum, decât că
am acolo majoritatea rudelor şi că e foarte frumoasă când ninge şi
foarte prăfoasă când nu. Şi că nu se găseşte peşte la restaurantele de
pe malul Dunării! Şi nostalgia unui moment despre care habar nu am,
primul pat în care am dormit, la spitalul numărul trei, în braţele mamei
mele lehuză sau separat. Nici nu ştiu dacă sunt mai multe spitale
decât trei!
Copilaria mi-a trecut în apropiere, în satul Târlele Filiu, la
bunici şi străbunici, unde era nemaipomenit! Casele au cam intrat la
apă în ultimii ani, dar jur că atunci erau tare mari! Şi era vecina Papa
care mă ducea ,,papaaa” la plimbare, şi Mamaia Hamu care avea un
câine mare, şi un păr de vară lângă fântâna cu cumpănă din gradină.
Şi caprele cu care mergeam la ,,dudule” - pădure. Acolo unde acum
sunt bunica mea, căreia la noi i se spune mamaie, şi mama, răbdând cu
înţelegere preaîntârziatele mele vizite şi întrebându-se, probabil, de
ce fata lor a trebuit să fie pictor şi, na pacoste, şi poet, în loc de
,,doctoriţă”! Acolo unde sufletul meu se face ghem.”

Clara MĂRGINEANU:
Acestea mi le-a spus Rodica Ion, când am întrebat-o dacă destinul său s-a hârjonit cu oraşul Galaţi... Nu îi place să i se
spună pictoriţă, ci pictor.
Locuieşte în Bucureşti, unde a absolvit Universitatea de Arte, secţia picură murală. Îşi modelează fiinţa, interiorul, se
descoperă, ni se arată mereu mai bogată cu o cunoaştere, cu o iubire, cu o stare de spirit. Rodica Ion este un om frumos şi după cum
se poate vedea, o femeie frumoasă. Multe daruri a pus Dumnezeu în ea, pe care le dăruieşte la rându-i cu o generozitate ce poate
părea uneori risipă. Dar asta înseamnă doar, că are de unde dărui…
,,pictura este şi o formă de exorcism, dar este, mai ales, un limbaj de exprimare, de comunicare. Unul care deşi nu are
nevoie de traduceri, poate fi foarte codificat. Şi de aceste coduri ne folosim pentru a transmite mai degrabă subliminal o
informaţie. Doar în acest fel simt arta ca o formă de exorcism, ai ceva de spus şi e o uşurare când o poţi face exact în felul în
care-ţi doreşti. Muncesc în atelier câteva luni pentru a-mi pregăti discursul. E o muncă de culise în care nu se vede mereu ce
sfori tragi şi la ce cortine.”

Scrie poezii, dar uneori
pare că ascunde acest fapt, ca pe
o vulnerabilitate. Câţiva dintre
apropiaţii săi (proverbiala
prietenie între scriitori şi artişti
plastici!) i-au descoperit poemele,
le-au publicat şi chiar le-au
premiat. Pentru că de Galaţi o
leagă acum doar începutul de duh
al legendei, încredinţăm revistei
,,Dunărea de Jos”, o mică parte
din lucrările şi poemele sale.
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*
de când te cunosc
o lumină mică,
rotundă,
îmi ţintuieşte ceafa.
fix în ea se înţepenesc
amintirile tuturora.
se înfig lustruite şi caraghios de sclipitoare.
*

pe nesimţite,
în ultimii ani,
am suferit o scurgere de frumuseţe.
acum mă trezesc
în picioare,
ridicol de verticală
pentru o asemenea pierdere.

*
Recompun
o femeie
zâmbet cu zâmbet.
O mâna de ovare ridate.
Recompun
o femeie
din resturi supradozate
de umor.
Dintr-o urnă
golită.
Dintr-o mâncare gătită.
Din ce în ce mai greu ...
De unde nimic
nu mai e ...
Recompun, permanent,
o femeie,
din orice.

într-un hal de nerăbdare.
sticla n-ajunge să se spargă de perete până ce
strigătul meu a făcut înconjurul întregii tale vieţi
şi te ţine deja în braţe.
*
în dreptul ferestrei mele
doua curve în colanţi albi
se plimbă
în cadrul unui singur metru pătrat.
*
libidinos,
în fiecare dimineaţă,
ridul greu dintre sâni
îmi pune pe piept toţi bărbaţii deodată.
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Andra PELINEAGRĂ

PAŞI
Strig în gând… „Mai exişti?”
Trec pe lângă o maşină şi, privind în geam,
se desprinde o alta din mine,
Merge cu viteză, grăbită, descântată de
blestemul „de a fi”.

Când eram mică uram poveştile…
Erau o modalitate prea ieftină de a visa!!!
Ştiam că Ileana Cosânzeana va creşte şi va
avea o ţigară în mână în loc de bagheta
magică!
HOTELUL DIN MINE
Plângi în mine…

Iar Făt-Frumos în locul apei moarte şi celei
vii, va umbla după seringi nefolosite...

Lasă oasele mele să-ţi fie adăpostul din seara asta!

Încă nu s-a inventat un atelier de croitorie
pentru sufletul meu,

Ascultă ligamentele cum sfârâie pe melodia mea
preferată,
Uită-te la rotule cât de lin dansează,
Priveşte ţesuturile cum se mânjesc cu tine…

Aşa că îl voi cârpi în continuare din resturi de
amăgire şi venin!!

Îţi sunt de ajuns?

Nu visez!
Uneori visele sunt prea reale,

Eşti intoxicat cu mine?

Doar patinez pe o gheaţă subţire de karma…

Cum face vocalize carnea!
Cânta pe note ştiute doar de noi…

SPIRIT NOCIV
Dă-mi voie să fiu profundă şi să-ţi zic că
nu-mi pasă!
Îmi rezerv dreptul ăsta…
Ultima oară mi-ai spus că încă de la naştere
port ştampila ofensei adusă ţie,
Sistemul tău eronat a fost dat peste cap de
spiritul meu nociv!!
Împrejurul scandează erorile tale!!
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Cristina SAVA
Azi mi-e lene să fiu echilibrată şi las expresiile să
huiduie în locul meu,
Mă dezbrac de conotaţii şi le dau voie să se
destrăbăleze după bunul plac...
Aşa că dacă vor fi necuviincioase nu e vina mea,
Uşa ţipă, pereţii vor să o ia la goană, televizorul s-a
dereglat!
Câtă influenţă asupra decorului ai!…
DEbut
Asta e răzbunarea pentru eşecul cu mine?
Consolează-te cu urma mea,
Că tot vrei dovezi de iubire,
Îţi las măcar forma tălpilor mele în praful de pe
parchet..

Clasa a XI-a, C.N.V.Alecsandri

Stingher
Ca o pasăre ce zboară,
Aşa-şi cere dreptul ea…
Dar cine, cine s-o asculte?

Iubire 3 in 1
E clar?
Mă mai gândesc!!!
Ne rostogolim într-un cerc al confuziei.
Greu cu dragostea noastră mioapă!!
Şi după ce că nu poartă ochelari,
Suferă şi de inversiune!
Când e da e nu, când e nu de fapt e da....
Mă gândeam că nu ar fi rău să o întrebăm ce vârstă
are!!
Măcar să ştim dacă o tratăm ca o puştoaică fără minte,
Ori îi facem majoratul sau o considerăm adult!!
Recunosc că n-aş vrea să punem pompoane
sentimentelor noastre,
Să schimbăm scutece iubirii,
Dar nici nu mă gândesc să o pensionăm...
Ei, şi până la urmă, dacă va fi să-i luăm din moţ...asta
e!
Vedem ce alege...

Nu vor, dar parcă lin o omor…
Şi zace, suspină, speră, doreşte…
Plânge, zace şi iar plânge…
O lacrimă se strânge şi cu milă acum se
duce…
Fără frică se ridică,
Câte un pas o sileşte.
Poate vrând, poate nevrând
O duce spre el,
Întunericul aprins…
Ea o fiară, el stingher…
Mâine
Pe aripi de negru străbate un drum sumbru.
Fără lacrimi fuge şi frica e de zahăr…
Nu simte nimic dur, nu vede nici un alt suflet
dar încet se duce direct Într-acolo
spre a urî ce-i nedrept…
Urăşte ieri, urăşte acum
Azi e deja mâine…
Şi n-ai grijă de ce-ar fi,
Apusul nu o lasă a zăbovi.
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PURGATORIUL DE ZI CU ZI (VI)
Era de înţeles că nu
asemenea răspunsuri sau
atitudini aştepta reputatul
chirurg, convingerea lui fiind
că managerul Acatrinei ştia
acest lucru. Fiecare îşi urmărea
propria himeră, a lui Pompiliu
părând mai nedesluşită.„Dona
Simonetta ...,” obişnuia să
repete în adâncul cugetului
său, „... surprinzător de
mlădioasă pentru vârsta ei ...”
(dezvăluită de evidenţele
diverselor servicii publice, cum
ar fi cele de telefonie mobilă,
bancare şi mai puţin ale poliţiei,
din ce în ce mai precare în
ultima vreme) „... cu mult mai
gingaşă decât doamna Cecilia,
mai fermă decât Amelia, mai ocrotitoare decât vecina de la parter
...” Şi tot ocrotitoare, într-o dimineaţă din cele ce au urmat, ca o
avalanşă, nopţii petrecute la Greenwich Park, şi-a făcut apariţia
infirmiera care obişnuia să aducă tava cu băuturi răcoritoare,
ceai sau cafea la ocazii protocolare.
„Vă rog să mă iertaţi, domnule, pentru întârziere,” i-a
spus privind cu oarecare teamă în jur. Purta ţinuta albă obligatorie,
impecabilă, pe deplin ajustată formelor sale înfăţişând astfel
acea imagine care îl captiva pe chirurg. „Nu vă faceţi griji,
doamnă,” o liniştea el înseninat de mireasma cafelei. „Ştiţi doar
că nu mă formalizez pentru asemenea lucruri.” „A trebuit să
debarasez la domnul doctor..., chirurgul,” a continuat ea
încurajată de blândeţea privirii managerului. „A avut un musafir
interesant,” a zis cu totul dezinhibată. „Da? Ce musafir?” „Un
ins deosebit: Mr. Roy O’ Braion, după cum am izbutit să disting
din discuţia cu domnul doctor.” „Serios?”
„Da, domnule. E omul de încredere al lui Don Giuliano.”
„I-auzi! Nu ştiam că...” „Daa..., după atentatul de la restaurantul
lui Domenico Valero, Don Giuliano a rămas fără gardă de
corp ...” Spusele infirmierei, însoţite de uitături al căror tâlc nu
putea primi o altă desluşire decât pe aceea a complicităţii, îl
scoaseră pe Pompiliu din starea meditativă în voia căreia se
lăsase cu bună-ştiinţă. „Fără gardă de corp?” a repetat mecanic.
„Exact. Deşi, în circumstanţele de atunci, după cum s-a văzut,
nimeni în afară de dumneavoastră nu l-ar fi putut scăpa din
ghearele morţii. Dacă Pronia Cerească nu vă îndruma paşii în
calea lui, astăzi s-ar fi vorbit despre Don Giuliano Persico la
timpul trecut.”
„Dar mă uimiţi, doamnă. Eu însumi nu cunosc aceste
amănunte.” Nuanţa de complicitate din expresia infirmierei se
accentua. „Da, da ... Dacă nu eraţi dumneavoastră ... Din cauza
asta Don Giuliano vă consideră frate.”„Don Giuliano!” „Şi ...Dona
Simonetta... la fel.” „Frate!?” „Nu mă întrebaţi mai multe, domnule,
că nu am de unde să ştiu. Vă spuneam numai că Mr. O’ Braion a
fost adineaori în vizită la domnul doctor, chirurgul şi au vorbit
îndelung despre inimaginabilele tranzacţii financiare ce se
derulează online zi de zi. Am ascultat totul căci doctorul nu se
mai satură să se uite cum îmi mişc fundul prin cameră. Şi în afară
de asta, el crede că sunt o proastă care arată bine, dar nu înţelege
nimic.” Pentru Pompiliu asemenea ştiri nu constituiau noutăţi.
Însă când infirmiera a rostit cuvintele: „conturile familiei
Persico”, a căzut într-un fel de visare, adică s-a lăsat în voia
unei stări cât se poate de asemănătoare abandonării. Nu s-a
aflat niciodată dacă a făcut-o precum sinucigaşii ori conştient
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că atrăgătoarea infirmieră nu l-ar fi lăsat (din varii motive) în
deriva acelei apatii. Adevărul este că agreabila apariţie albă,
aseptică şi perfect ajustată l-a trezit la realitate, doar cu privire la
acel aspect, cu vorbăria ei despre Mr. Roy O’Braion.
„Un tip interesant, deosebit în felul lui, ce mai... de-a
dreptul special ...” sporovăia drăgălaşa soră de caritate. „Şi...
cu simţul umorului. Nu suport bărbaţii lipsiţi de simţul umorului,”
a adăugat cu un soi de emfază. „Cu simţul umorului spuneţi?”
„Da, domnule. Ceea ce îi lipseşte domnului chirurg... un îmbâcsit
plictisitor. Ştiţi ce apucături are ... colaboratorul dumneavoastră
de încredere?” „Numiţi-l mai degrabă partener. În viziunea mea
colaboratorul... printre altele... aş putea spune...” s-a grăbit
Pompiliu să replice fără a-şi duce ideea până la capăt fiind
întrerupt de infirmieră. „Mă rog. Colaborator, partener, tot un
drac. Problema e că mă agasează. La început mai mergea. Se
comporta oarecum politicos, să zicem. După ce aţi venit
dumneavoastră şi i-aţi mărit leafa, sporurile şi altele alea şi-a
luat nasul la purtare. Dintr-un prăpădit, vai de capul lui, a ajuns
mare boier. Hai, zicea de sus, Să-ţi dau o cafea, sau rânjind ca
un animal-Fac cinste cu o masă, ca şi cum, ce să zic, numai la un
pârlit ca el nu m-am pretat eu. Pe când Mr. O’ Braion este cu
totul altceva. Un adevărat gentleman. El nu m-a atins niciodată
până nu i-am dat eu ocazia. Şi atunci a făcut-o după toate regulile
bunelor maniere, adică aşa cum se face. În timp ce doctorul,
colaboratorul dumneavoastră, se repezea, se poticnea şi se bloca
în cele mai nepotrivite momente, Mr. O’ Braion se comportă
natural, firesc, tandru şi, mai cu seamă, viril.” „Dar, doamnă...”
încerca Pompiliu să-i tempereze efuziunea. „... aşa ceva... la urma
urmei ar fi de înţeles... ca atare vă rog să...” Însă infirmiera,
aprinsă, părea a fi hotărâtă să folosească până la capăt ocazia ce
i s-a ivit pentru a-şi împărtăşi tardivele satisfacţii. „Nu vă lăsaţi
înşelat, domnule...” insista ea, „...de acest şarpe veninos care
mi-a mâncat zilele. Fiţi cu băgare de seamă şi în privinţa... mă
iertaţi... Donei Simonetta. Fiinţa asta care, probabil, vi se pare
suavă, stă permanent în spatele fratelui său, ca o umbră. Toate
fărădelegile omului ăstuia sunt de fapt ale ei. Ea le-a urzit, ea l-a
îndemnat şi l-a susţinut până ce bietul om le-a săvârşit. În realitate
ea este capo di famiglia şi nu el...” „Mă surprindeţi, doamnă,
recunosc,” zicea Pompiliu într-un fel căruia i s-ar fi potrivit
calificativul instinctiv. „Totuşi nu pot să nu-mi pun întrebarea
de unde sau cum de ştiţi toate acestea?”
Înainte de a răspunde, infirmiera a străbătut încăperea
de la un capăt la altul cu pas maiestuos, dându-i posibilitatea lui
Pompiliu să-i observe mai bine linia fascinantă a picioarelor lungi,
completată de pantofii cu tocuri înalte şi ondularea coapselor
pe sub obligatoria ţinută albă, impecabilă şi perfect ajustată.
A trecut astfel foarte aproape de biroul lui risipindu-şi prin aerul
oarecum static parfumul cu arome enigmatice. „Cum de unde şi
cum!” au fost cuvintele ei însoţite de gestul dezinvolt de a se
aşeza pe marginea mesei. „Şi de ce vă interesaţi tocmai de acest
lucru lipsit de importanţă? Mai bine aţi lua seama la ce v-am
spus: imensele sume vehiculate zilnic online şi discuţia pe
marginea acestui subiect dintre chirurg şi Mr. O’ Braion. Acesta
din urmă, domnule, cu toată originea lui irlandeză şi... nu mă
sfiesc să o spun, cu toată impresia deosebită pe care a reuşit să
mi-o insufle, nu-i decât pionul lui Don Giuliano, care la rândul
său urmează pas cu pas cuvântul Donei Simonetta... simpatica
dumneavoastră, ca să zic aşa.”
Pompiliu a simţit o ameţeală blajină când atotştiutoarea
infirmieră i-a cuprins obrajii între palmele ei catifelate. A urmat
un fel de cădere molcomă, mai mult o plutire către un hău cu
aspecte de-acum cunoscute. Mai întâi i s-a înfăţişat acea parte
a canalului fetid unde îl culesese pe Giuliano mai mult mort

decât viu, fără a bănui că era un Don, sau a şti ce hram avea acel titlu.
„Să plecăm cât mai repede de aici, cât mai avem timp ca să...” a strigat
unul dintre însoţitorii săi necunoscuţi pe care nu i-a mai întâlnit
niciodată de atunci. „Oamenii lui Tore şi Casale nu vor renunţa în
ruptul capului să-l ucidă pe bastard,”spunea el către cilalţi. „Dintr-o
clipă în alta vor fi aici cu armele, cu ura şi cu înverşunarea lor. Aveţi
grijă, dacă se vor încumeta... nu ezitaţi... ordinul este să scăpăm de
ei.” „De ce îi spuneţi bastard?” s-a interesat Pompiliu. Cel ce părea
mai mare peste necunoscuţi i-a explicat succint că Don Giuliano nu
era fiul biologic al tatălui său legal şi că Dona Filipa Persico, mama
sa, l-a conceput cu nimeni altul decât Giovani Tori. „Naşul Clanului
Tori?” „Tocmai el.” „În aceste condiţii nu se explică rivalitatea
dintre...” „Ba se explică. Orice pe lumea asta are o explicaţie,” l-a
asigurat necunoscutul şi din clipa aceea nu l-a mai văzut. A urmat
staţia de tramvai din oraşul său natal. Hoţii de buzunare mişunau
printre viitoarele victime. O primejdie iminentă îl apăsa din ce în ce
mai mult. Ca într-un ultim moment a sosit tramvaiul şi vatmanul a
oprit doar cât să urce el la îndemnurile unei femei din mulţime: „Fugi,
Pompiliu şi nu privi înapoi! Pompiliu Acatrinei, salvează-te!” Vocea
părea cunoscută, dar n-a reuşit să vadă chipul celei care striga.
Călătoria cu tramvaiul i s-a părut fantastică, înţelesul ei rămânând de
nepătruns. La capătul ei a fost convins că a scăpat de pericolul
disperării. Deşi locuia la doar câteva blocuri de staţie, a ajuns acasă
după un lung ocol. Veneau la rând emigrarea, interviul pentru postul
de manager al spitalului şi alte câteva amănunte neluate în seamă la
vremea lor. „Avem un spital de urgenţă care nu produce profit,” i-a
pus în vedere şeful comisiei de selecţie. „Prea bine, domnule,” a
răspuns. Cu siguranţă că a făcut-o din pornirea celui abia scăpat de
opresiuni ori pentru a-şi afirma libertatea considerată deplină. „Un
spital care nu produce profit,” repeta în acele zile pline de îndoieli.
„În genere spitalele nu produc profit. Vreau să spun spitalele
adevărate şi nu cele cu iz de case de odihnă pentru oamenii bogaţi,”
comenta el în corespondenţa cu Aristide Catone, amic, profesor
universitar în romantica lor urbe. „Degeaba ai ajuns pe malurile
Tamisei, prietene. Nu te supăra,” îi răspundea acesta. „Ai rămas cu
aceleaşi mentalităţi de stânga de pe vremea studenţiei. Trezeştete,
vremurile s-au schimbat.”
S-a trezit când zorii zilei se revărsau peste acea perte a lumii
în care se întâmpla să triască încă. Dar nu la îndemnurile amicului
profesor ci la stigătele alarmate ale menajerei, o femeie destoinică,
plătită din profitul spitalului. (Aşadar, spitalul producea profit.
„Profitul provine din plusvaloare.” „Prietene, asta-i o idee marxistă,
învechită.” „Spune tu alta.” „Foarte simplu: cerea şi oferta, esenţa
relaţiei de piaţă.” „Adică?” „Adică suferinţă. Cât mai multă suferinţă.
Asta e premisa profitului tău.”)
„Domnule director, domnule director, ce s-a întâmplat? Aţi
adormit pe scaun, la birou,” se impacienta menajera. „Sunteţi palid,
aveţi febră şi nu arătaţi bine deloc.” Într-o clipă au sosit reputatul
chirurg, Mr. O’ Braion şi infirmiera cea albă, aseptică şi perfect ajustată
informându-l că Don Giuliano Persico şi sora sa doar după mamă,
Dona Simonetta au dispărut fără urmă. „Cum aşa?” a fost întrebarea
lui Pompiliu. Şi tot necugetată a fost şi decizia de a se deplasa in
corpore la apartamentul din Greenwich Park. A fost un fel de
profanare a unui loc venerat şi i-a părut rău de fapta sa intolerabilă.
Renumitul chirurg controla prin sertare în speranţa de a găsi un cec
sau altă dovadă a donaţiei care, iată, rămăsese suspendată în aer.
Mr. O’Braion îşi muşca buzele că fusese abandonat ca un oarecare,
iar infirmiera găsea la tot pasul confirmări la suspiciunile sale.
Apoi s-au dus la biroul din Canary Warf. Era părăsit şi gol.
Păşindu-i pragul, Pompiliu a avut o stare ciudată, o presimţire că va
găsi un semn de la... ea. N-a găsit nimic şi nu s-a mirat. De la înălţimea
aceea a admirat priveliştea ce i se înfăţişa şi a găsit-o odihnitoare.
Ceilalţi au plecat când lui tocmai i s-a părut că distinge printre cei de
pe pasarela pietonală pe Don Giuliano şi Dona Simonetta. Nu erau ei,
sau nu şi-a dat osteneala să se convingă şi a părăsit locul acela
în grabă.
(Sfârşit)

Să râdem cu Antonio Stradivari
-1644-1737-

Antonio Stradivari (1644-1737), unul dintre cei
mai mari constructori de viori ai tuturor timpurilor,
datorează neîntrecuta măiestrie a instrumentelor sale unei
mari exigenţe faţă de procesul lor de fabricaţie.
Procesul acesta începea cu alegerea potrivită a
lemnului. Aşa cum Michelangelo se ducea în munţi pentru
a-şi alege singur blocul de marmură al viitoarelor statui,
Stradivari se ducea în pădure, stătea zile întregi de vorbă
cu copacii, îi ciocănea, îşi lipea urechea de ei şi ceea ce
aducea acasă îi „cânta” în mână înainte de a fixa strunele
pe căluşul viorii. Lui nu-i era indiferent materialul cu care
lucra, fibrele lemnului, nuanţa şi netezimea lui, felul în
care absoarbe vibraţiile în diferitele sale straturi.
Cu toate acestea distrugea cam jumătate din tot
ce făurea, izbind fără vreo părere de rău de peretele
atelierului viorile care i se păreau lui că nu sună.
Trecând prin căutări şi înfrângeri fără număr, a
ajuns spre sfârşitul vieţii sale la o desăvârşire necunoscută
până azi: viorile lui au un ton plin, de orgă, desenul de „f”
alungit al nărilor prin care ele respiră are o formă gingaşă,
culoarea lemnului tratat cu lacuri savante, preparate după
reţeta pictorilor Renaşterii, variază de la galbenul mat al
perelor pergamute la castaniul roşcat al frunzei de vin,
întregul instrument fiind zvelt, cu goluri şi sinuozităţi dulci
ca nişte subţiori de fecioară.
Deplin conştient de măiestria sa fără seamăn,
messer Antonio a fost toată viaţa un om vesel şi prietenos.
La Cremona îl invidiau mulţi pentru calmul său proverbial.
Într-o seară se afla la o masă a hanului „Roata de
aur”, sorbind pe îndelete dintr-un vin aprins de Sicilia.
Peste puţin se aşeză lângă el proaspătul primar al urbei,
un tânăr arţăgos şi foarte ambiţios, care, datorită
irascibilităţii şi orgoliului său, nu se prea bucura de
popularitate în rândurile concetăţenilor săi.
- Ce să fac ca să ajung la calmul şi înţelepciunea dumitale,
messer Antonio?- îl întrebă primarul.
- Hm, răspunse senin Stradivari, fă ca mine: unsprezece
copii şi trei mii de viori!
Vasile PLĂCINTĂ

19

Ioan TODERIŢĂ
despre “O antologie a literaturii
gălăţene contemporane”

Diana Mănăilă Marandici
Moto: Timpul ne poartă cu
sine, dar vine o clipă când
trebuie să-l purtăm
(zidurile absurduluiAlbert Camus)
Un singur volum de poezie,
„HANA, cartea cu foşnete”,
publicat la o editură
prestigioasă: Junimea, Iaşi,
în 2007. Poezie a gestaţiei
fiinţei în neant. Metaforă
fluidă, proteică şi metadialogată, mono-dialogată
în-continuu, dis-continuu
pentru izbândirea sinelui
(in)creat. Faună şi floră,
amestec de carnal şi vegetativ, ca suport a meditaţiei, nutriţiei,
spiritului asupra semanticului, trupescului însufleţit de o
eventuală întâmplare: cuvântul-incarnare a şoaptelor
iubirii mistice.
Cartea, „Hana, cartea cu foşnete” fiind cântarea
cântărilor acestor iubiri: „Dedic această carte fetiţei mele Hana
Maria, cea care mi-a şoptit poemele, unul câte unul”. Hana Maria
fiind chiar hierogamia, contopirea fiinţelor cristianice,
fundamentale întrupării prin duh, prin redacţie divină.
Cartea este concepută ca un întreg al evoluţiei fiinţei
din (ne)fiinţă, „hana, fiind semnul că Dumnezeu a păşit pe
sufletul meu”. Ea „nu, nu avea privire, nici petale/ea rotunjea
iubirea între aripi, „Ea este Hana, Hana nu este Ea”, numele
„Ei”sunt poeme…din care „Hana” îşi va decupa inima.
Aceste relaţii ni se explică în introducerea cărţii, în
postfaţă la cele trei părţi:
I. Destăinuirile Ei, (eului autoarei) II. Eu, înaripând cerul,
lipindu-mi urechea de inima Hanei (o altă scufundare în sine)
III.Anotimpurile Ei (timpul absorbit de…creaţie) IV.Semnele
Hanei (prologul devenirii fiinţei în/din neantul zbuciumului
carnal) Destăinuirile sunt „sinteze”ale epicului metaforicdescriptiv, larg dezvoltat în peisajii cu „inimă şi ghioc”, cu
„şolduri neîmblânzite jur”, „pe o agudă coaptă, pe o piruetă
nocturnă”, dar şi „de unic transfer veritabil de sânge”, sens al
foşnetelor placentare, amniotice, în care ascultarea creaţiei va
sfârşi cu „nici o altă femeie nu te va boteza mai frumos decât
mine”, cu un sentiment matern postadamic. Ele, destăinuirile,
sunt: Inelul pierdut: sunt disponibilă să te iubesc ca şi cum miaş desena liniştea pe gheţari, Despre azi; ai plecat iar eu mănânc
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ciocolată amară coapsele îmi sunt ticsite de colonii, Idei de
crăciun: Hai să ne împodobim tâmplele. Tu să-mi însângerezi
întunericul…eu îţi voi colinda sângele pe sub brad, Plecarea:
Lichidă, mă preling pe degetul ierbii, Destăinuire în coral: de
mărţişor, aş vrea să-mi împletesc sângele cu o stea, Femeii din
cubul de sare: ea tace, halucinogen întinde braţele…, Nocturnă:
Enya tace, până la înnoptare, Nu îmi vorbi de înţelepciune:
câteodată recunosc conturul buzelor ce nu-mi aparţin, Adevărul:
V-am spus, eu nu am fost îndrăgostită niciodată!
Toate destăinuirile sunt ale unei conştiinţe sacrificiale;
femeia frumoasă: „invitaţie, epilog ambrat”, sau „terapie a irisului
masculin”, sau „un raţionament deductiv prin care iubirea
scuteşte bărbatul de vinovăţie”.
În partea a doua, cea a jocului secund, eu-l se multiplică
odată cu diviziunea fiinţei primare în acelaşi timp uter-eşafod al
evoluţiei mamiferice, dar şi a unor noi existenţe geo-fizice:
„într-un decor hibrid, sub curcubeu alb-negru copilul meu plânge
în rana deschisă…sunt simfonie într-un hău ruginit cu zmei în
loc de oameni, zmei ce se roagă-n cor de fluturi muriţi de cu
seară.”(decor)
Timpul, în această hibridare , este impropriu, ca şi
mişcarea; o lungă aşteptare a întâmplării viitoare. „azi n-am mai
scris nimic/căprioarele s-au alergat în ochii mei pe jumătate
împuşcate…degetele nu îmi aparţin, sunt doar semne înscrise
pe varuri, hârtii, epiderma ta fluture…chemând cuvintele la marea
împărtăşanie, goale, înalte,..ca şi când le-aş iubi, le sărut spiralat
pe fiecare în dreptul inimii, în semn de recunoaştere…scriu cu
mâna altuia…a celui exilat printre lacrimi, printre Sânziene şi mir,
scriu cu degetele împletite-n horă a închinăciune şi a bucurie”.
Eu-l, cel dinăuntru, este legat de cuvinte cu eu-l…de afară. Ne
explică plastic, sintetic, retoric, poeta, folosind clauzula,
încheierea, ca punct-idee-deznodământ: „oare şi ele cuvintele
se înalţă la ceruri?” (De m-ai putea vedea), „eu sunt anonima cu
maci coliere”(să nu-mi spui pe nume), „stau şi privesc cu ghiocul
pe coapse/cum hana îşi plimbă urechea prin sângele meu
împietrit” (Ruah)
Fiinţa din fiinţă învaţă scrisul şi …nemurirea, durerea
şi bucuria: „scriu azi legământ de uitare/aproape la cercul cel
nou al apelor vii/în care să renasc/izvorând/dintr-o altă femeie…/
învăţ durerea la fiecare împletire de gene/la fiecare cuvânt încolţit/
scriu, cu fard înmuiat refrenul unor trupuri dezlegate/dincolo de
marginea mea sfârtecată…tu ştii, freamătul degetelor însingurate
surzeşte mereu.” (Rescriere)
Maria este conştiinţa Hanei:„astfel respir dimineţile,
cu paşi adânciţi în culori pure, în roşu sau galben, apoi totul
depinde de căderea luminii în spaţii cu viaţă latentă cu „urşi
pluşaţi ce numără bătăile inimii: 3,2,1…” „iată-mă din nou în
galben şi oranj,…mă prinde luna cu gura căscată, mâine trezirea
la şapte fix.”
Reîntemeierea realului suferinţei organice, a celui de la
naştere sortit suferinţei, în care timpul este taumaturg
şi…(icoană şi) măsură afectivă, se „consumă”în partea a treia a
cărţii- poem sublim, curgere de foşnete istovite de atingere; nu
mă atingeţi, nu mă priviţi,/ nu ştiu să trec nisipul printre palme/
şi apoi să număr crescător timpul,/ cum inima se duce într-acolo
unde îndrăgostiţii sărută odată şi mor”.
Diana Marandici Mănăilă este poeta spaţiilor
interioare psihice frumos decorate în cuvinte-culori, într-un
vernisaj străbătut de cei înfometaţi, de scufundări mistice.

Leonard Matei

Motto: Lumina duce urma înfometatei fiare
Din vis scăpată-n umbra cetăţii-nălţătoare (T.I)
Face parte dintr-o nouă generaţie postmodernistă. Cea care
nu renunţă total la metaforă şi nu-şi consumă universul în găurile
negre ale gravitaţiilor telurice. Aderent însă la…planetar, la
spaţialitate şi temporalitate diurnă, cotidiană, socio-logică prin
detaliu semnificant, prin expresii, rezoluţii, justiţii metaforice.
Iată câteva „peisajii poetice” în acest sens:
„Câmpul ridicat pe cer-în suflu rece de tăciune/se unduia
pe stel:/cum se naşte viaţa!(retorică ingenuă)/ sub muzica
zborului aripile cresc în credinţă (rezoluţie-metaforă)
Alteori, în teluric, scrie pe complexul viermelui şi dominanta
nocturnă a nutriţiei, clădind veritabile anatomii antropofage:
„Trupul unui cocostârc burtos/îşi ciopleşte ciocul./Fragmente
de unghii/îngraşă pământul/din măruntaie de capră”(Războiul
din groapă)
„Viermele cu ochii deschişi/intră în casă după apă/Dracu
priveşte cercuri de sticlă/masa de piatră/Să mănânc!/se
limpezeşte pelinul/frumoasă carne aminteşte-ţi spatele/lemn ud
şi tânăr/renunţă să strigi.”(Preafericit…)
Detaliile nu sunt „stridente sonor”nici „şocante auditiv”.Ele
se strecoară în peisaj să ne atragă „înţelesul ideii poetice”
„neînţelesul ei”, până dincolo de spaţii referenţiale, iniţial
referenţiale. Un fel de linie şerpuită în timp pentru a disimula
spaţii, semispaţii poliedrale adverse. „Edru” constituind reflexiile
primare ce interiorizează „călătoria în detalii”:
„pe cupe de argint (edru 1)când vintrele se recompun în
viu grai (detaliu 1)un telefon întâmplător (detaliu 3) reglează
glicemia (edru opus celui dintâi) Mărunta bucurie la o dugheană/
de hot-dog(edru 3) sau vara care s-a sfârşit/pe rotula colorată a
brazilor (detaliu 3)Recensământul comandat/aude bronzat în
panou (planul 4)”(poiana)
Uneori, Leonard Matei este un postmodernist visător în
detalii, aproape romantic.
„Întinde-te pe o mochetă (americană) frumoasă fată,/
imprimă-te în desen provensal”.(lovituri)
Metaforele lui sunt unice; forme tauto-logice frumos
hiperbolizate în abstract:
„mâini jupuite în dans”, „când aud cronicile aprind lumânări”
„pietrele scrâşnesc ca arginţii”, „aripile cresc în credinţă”, „timpul
ne ocoleşte în diagonală.
Întreagă şi frumos fărâmiţată, poezia lui Leonard Matei
este un „exerciţiu de vitalitate”, un veşnic debut al suferinţei
de a trăi poetic.

Luminiţa Mihai

Moto: Iată cum; în, unde, când, aristocrat poţi
fi, plebeu, al vorbei, cânt. (T.I)
Poezie „sui generis”. Prozodia, mai întâi, face şi
desface o cursivitate poematică revoluţionară. Distihul,
terţina, monoverbul şi, în sfârşit, catrenul; iniţial ori final,
compun teme lirice, de o plasticitate unică, într-o concepţie
unică existenţială: lume a suferinţei în detalii, risipită
mereu; cromatice, organice, şi…alungate, biciuite,
să-şi agonizeze determinarea în arhitectura unei
realităţi prea/pre conştientă de (adevăr) tragic,
absurd, metafizic, mistic şi…trivială aşezare în…om.
A publicat trei volume de poezie: Nordul Gordian,
ed.Junimea, Iaşi (2003), Salcâmaria, editura Princeps, Iaşi
(2007), Mai avem de plâns împreună, ed.Princeps, Iaşi
(2008).
Iată o aşezare a fiinţelor vegetale, animale, sapientale
în lumea platonică şi ….a Luminiţei Mihai, în poezia Aşa
cântă harapnicul: „Măslinii citesc psalmi/monede cad
lângă iesle/şi pruncul visează ucişii care vor fi (naşterea
lui Iisus sub aşezarea destinului imediat-viitor, tragic).
Penitenţă fac doar vitele cu ceafa îngroşată în jug (milă
spontană, instinctivă şi curată, a nejudecătorului deja
subjugat). Oamenii plătesc fânul proaspăt cu bani câştigaţi
la cosit (bucurie a naşterii speranţei mesianice, sacrificiu
uşor de…plătit). Peste măslini se lasă cântec de harapnic
(monovers meditativ la sărbătoarea colindelor-mitologie
cristianică) în ochii vitelor se ascunde cu spaimă
Dumnezeu/să bea aldămaşul” (pânda destinului tragic se
află în lumea inferioară a conştiinţelor primare).
Această ordine perfectă a relaţiilor fiinţei cu sineleneant, a fiinţelor cu absolutul-dumnezeirii, se organizează
dinamic, în structuri ideatice bine determinate, în convulsii
afective-revoltă şi pătimire revoltată, la, dincolo de,
marginea inefabilului clar-obscur. Luminiţa Mihai nu se
ascunde în metaforă decât prin retorica faptelor trăirii
„personajelor ei poetice”- care „vorbesc” la o simplă
atingere de privire omenească, de braţ întins pe lume, privire
şi braţ, din şi înspre poetă pornite să judece lumea. Iată
câteva „ordini perfecte”, ale poetei detaliului sublim,
ale poetei celui mai înalt simbolism (gălăţean)
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imagistic: o femeie stă cu sânii goi la geam/în temeiul
trecătorilor care/din punctul ei de vedere/ sunt greşelile
discursului divin”(Artă). Observaţie coerentă definirii artei:
ca o suflare, ca o privire: spontană constatare a frumosului
savurat pe nedrept, înaintea conştiinţei divine a savoarei
de a fi frumos. Un alt exemplu de laudă a detaliului
semnificant este Naufragiu în cafea, unde, în care pe
margini somnoroase de cafea” drumul bărbatului iubit
sărută mâini uituce şi întârzie „doar cât să te vadă
frumoasă”: „aceste mâini care adorm singurătăţi/dau
perdelele la o parte luminând/ drumul bărbatului pe margini
somnoroase de cafea/…netezeşti un vid grăbit cu spaimă/
să-ntârzie-o clipă doar ai vrea/doar cât să te vadă tot
frumoasă/ de pe margini somnoroase de cafea”.
Epitetul, substanţa alătur ării unui adjectiv
substantivului însingurat, ori a unui adverb-locuţiune, pe
lângă verb actant, înfiorează, învolburează- tot „sui
generis”- poemul Luminiţei Mihai, asociind pentru
continuitate ideatică- unui singur simbol mai multe imagini
omomorfe ori invers, unei singulare imagini, multiple
semantici simbolice. „primăvara asta a fugit ruseşte/ scribul
de serviciu - al unui sentiment - şi tăindu-şi venele verzi
ale aerului/ a lăsat pe gânduri încheietura mâinii/ unui întreg
alfabet./
Pe Cehov nu-l mai citeşte nimeni/ de când a trecut
pe vârful picioarelor în josul paginii/ Scriu cu apă de Styx/
Ce să fac?/primăvara asta seamănă cu Cehov/ Cehov de
mare risc”
Dincolo de un romantism, expresionism, simbolism
moştenit de „cultura”cuvântului, livresc asumată, Luminiţa
Mihai aspiră (cu reţinere) la postmodernism, la concretul
din abstract, ce-i este de folos antinomiei, antitezei, relevaţiei
epice: „statuile îşi scutură pălăriile de piatră/ păsările
jonglează cu propriile aripi/ gambele copacilor scrijelite cu
inimi (atenţie la cinetica şi statica statuilor, păsărilor,
gambelor copacilor”)/…magul nu se mai satură de atâtea
adevăruri/vecina de la patru chiar adună câteva pe făraş
( exchanging-reason of ideas)/…din parc s-au furat toate
statuile/ în pălăriile lor de piatră oraşul scuipă/cum au
recomandat medicii”(cuvinte în unghi drept)
Această poetă va fi în curând ori este de multă vreme,
reprezentarea celei mai înalte unităţi estetico-lingvistice a
poeziei gălăţene, pe care aş numi-o metrica modernă a
postmodernismului a-metric, poezia relaţiilor
simbolice aristocrate ale concretului plebeu.
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Stela Iorga

Moto: M-am întâlnit cu maica domnului pe
stradă…(bocet- Stela Iorga)
Postmodernistă dedicată detaliului elocvent. Striat în
formă. Divergent în conţinut. Şocant, impulsiv, şoc-impuls
emergent. Poezia se compune şi descompune se clădeşte şi se
distruge voit, într-o slobodă, spontană şi de sine eliberare a
reflexiilor cognitive. În acest sens, poeta foloseşte lingvistica
stradală, dar şi judecăţile- bârfitoare din gura sărmanului plebeu
strâns de „necesitate”, de „existenţe morbide”, să vorbească în
agora mântuirii sale.
Stela Iorga se desprinde de celelalte stiluri poetice
gălăţene prin această „forţă de strigăt la capătul puterilor în
tâmpla surdă a unei politei nesimţitoare, a unei republici
asupritoare de libertăţi democratice, de identităţi umane:
„în cadrul campaniei/de omorâre a câinilor…/un câine otrăvit
cu stricnină/…s-a încăpăţânat să trăiască/…au venit aici să ia
leşurile/…şi l-au găsit pe solitar dând vesel din coadă/…l-au
luat l-a omorât cu parul/…culmea câinele avea ţeasta tare, n-a
murit, /iar a dat ăla, câinele ioc./Iar a dat, şi tot aşa…în fine,/
bănuiesc/că pe undeva câinele a conştientizat/că trebuie să
decedeze./Cred că nu era un mioritic autentic/dacă a murit aşa
de greu/…a murit până la urmă/ dacă nu …de par/ de lovitura
neomeniei./cam aşa îşi omoară de secole românia intelectualii/
şi eu tot bolnavă sunt încă de patriotism./Păi, nu merit să mă
omoare careva/cu parul, pentru asta.” (bolnav de România)
Titlurile scrisorilor sale de revoltă psihică, de lungă
meditaţie psihologică a empiricului cotidian, strâng, într-o de
sine clar-văzătoare izbândă, realitatea, realul accesibil oricui, la
îndemâna oricui şi a oricărui de judecată pare a călăuzit în timp
prezent in-oportun.
„În România, bisericile se ridică aşa/după ce doctorul
îţi pune un diagnostic/ nu de complezenţă/că i-ai intrat în
cabinet…/În occident, ăia,(cuvânt matricial în proza-poematică
a scriitoarei)la aşa diagnostic/îşi iau un psihoterapeut./…Şi s-a
apucat femeia condamnată la o moarte rapidă/…de construit o
biserică înainte de a muri…/Cert este că femeia ştia/că au trecut
trei ani de când/îi era scris să moară/şi nu se pierduse cu firea/
fiindcă avea încredere/în tipul acela pe nume Dumnezeu,/care
zice ea/că ştie ce face/şi nu trebuie nimeni să îl înveţe ce.” (cum
se ridică bisericile în românia)
Stela Iorga acumulează, ca-ntr-un puzzle, cuvinte
spinoase în spin semantic, ca joc (ne)permis al morfologiei
comunicării postmoderniste; deca-dentare, canine uneori,
ironie a unui destin tragic, tragismul iluziei de a trăi frumos,
bine, complet, lucid şi disperat de luciditate.

Aurică Totolici

Motto: Bucuria de a cânta vindecă orice tristeţe
defăimătoare (T.I)
Valoros cântăreţ de muzică populară, prins în „Doina
Covurluiului”, cu inimă şi suflet de moldovean.
A debutat în 11 ianuarie 1983, cu orchestra „Flacăra Prahovei”,
a Filarmonicii de stat Ploieşti, într-un spectacol ce a avut loc la
Galaţi, alături de soliştii Mărin şi Ioana Cornea, Maria Crăciun,
Ion Duca şi Vasile Bucur, sub bagheta dirijorului Nelu Toma.
Cu această orchestră, face primele turnee în ţară şi primele
înregistrări la Radio Bucureşti (tot în 1983). A participat la multe
festivaluri şi concursuri de gen. Obţine premiul I, pe ţară, la
Festivalul „Cântarea României”, premiul III la Festivalul „Corabia
de aur”, în 1991, când îşi face şi debutul la T.V.R. Realizatoarea
Niculina Merceanu l-a invitat la filmări, cu ocazia realizării
reportajului despre acest festival.
Participă cu cântecele sale la emisiunea specială de
revelion 1991-1992, alături de Ion şi Ionuţ Dolănescu şi Maria
Cornescu (care avea să se retragă din activitatea artistică
în 1992).
Tot la aceste filmări, „de revelion”, au mai participat şi
„concurenţii” „Festivalului de la Corabia”: Constantin Enceanupremiul I, Marian Morcan-Cluj-premiul II, precum şi Maria
Apostol (care s-a stins din viaţă în 1992) parteneră, prietenă,
tovarăşă de cântec în multe turnee. Aurică Totolici a avut bucuria
de a fi susţinut de diferiţi solişti încă din anii 80. Mentorul lui
fiind profesorul Ion Nedelcu, de la Casa Armatei Galaţi; locul
unde a învăţat a-b-c-ul cântecului popular, unde a fost sfătuit
să-şi alcătuiască un repertoriu adecvat stilului, vocii sale.
Răutăţile, invidia, ce i-au stat în calea afirmării artistice, le-a
învins cu ajutorul unor „prieteni”adevăraţi, cum a fost doamna
Maria Ciobanu. Iată cele „povestite” mie de domnul Aurică
Totolici. Povestire-sfat pentru mulţi dintre noi, cei încrezători în
steaua destinului trudit, nu dobândit, destinului sens al mântuirii
noastre artistice, a celor „chemaţi”spre mântuire: „La un moment
dat am vrut să renunţ la …cântat, din cauza acestor „răutăţi”şi
pentru că urma un turneu cu doamna Maria Ciobanu am zis că

după turneu am să renunţ. În timpul turneului am avut prilejul să
discut cu doamna Maria Ciobanu despre „suferinţele” mele cu
„alţii”, dar dânsa m-a sfătuit să rămân pe scenă, deoarece
„răutăţile”sunt …trecătoare, talentul şi „muzica” rămân sensul
existenţei artistice: „În mine s-a aruncat cu stânci, în tine cu
pietricele”- i-a spus Maria Ciobanu. „Ai multe de arătat!”, l-a
încurajat ea. „Nu ştii că numai în pomul roditor se aruncă
cu piatra?”
Astfel sfătuit, Aurică Totolici a absolvit cursurile şcolii
populare de artă cu profesorii Ioan Traian Ilisan, în anul I, Tamara
Alexandru, în anul II şi Elena Patriche, în anul III.
În scopul perfecţionării „tehnicii vocale” a apelat la
cursurile doamnei Irina Loghin, cântând în unele spectacole,
ale ei, în duet, cu elevul ei.
Au urmat, în viaţa lui Aurică Totolici bucuriile de a-şi fi
înregistrat cântecele: cu formaţia Divertis din Galaţi, maistru de
sunet fiind Arghir Năstase, cel care i-a promovat pe piaţă primele
casete, prin intermediul Studioului Nasti, care înregistra şi
comercializa casete audio şi mai târziu CD-uri. Adunându-se
astăzi 30 de producţii ale cântăreţului Aurică Totolici, la diferite
case de discuri, la care a imprimat, alături de formaţiile Divertis
şi Busuioc, din Galaţi, şi Doina Argeşului, din Piteşti. Cel mai
recent C.D fiind realizat cu Taraful „Struguraş”, dirijat de
Viaceslav Creul, unde a cântat cu SEVA, una dintre „colegele lui
de cântec”, care locuieşte de peste cincisprezece ani în
Australia. Înregistrează, în prezent, cântând în duet cu Mitriţa
Cămară Velicu, noi interpretări muzicale (culegerile-texte poetice
scrise de Mitriţa Cămară) ale unor cântece mai vechi. Aurică
Totolici cântă în „Doina Covurluiului”din 2001, de nouă ani.
Aurică Totolici şi Mitriţa Velicu Cămară (foto de jos)
sunt două voci unice în plaiurile „Covurluiului”. Din neam
moldovean hrănindu-şi viersul duios, ancestral.
Ei au crescut în „lumina” marilor cântăreţi-mentori:
Maria Ciobanu, Irina Loghin, Ion Dolănescu şi au „strălucirea”
vocii lor.
I. Toderiţă
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Coriolan PĂUNESCU

Aspecte ale istoriei presei (IV)
Viaţa publică, între timp, în marile
oraşe ale lumii, dă semne că, în materie de
informaţii, ar avea nevoie de cu totul
altceva; poate de publicaţii mai mari, mai
bine organizate. Totuşi, în Occident, presa
periodică nu va apărea imediat după ivirea
tiparului, aşa cum era de aşteptat.
Dimpotrivă, ea apare în mod susţinut abia
după un secol şi jumătate de la invenţia
lui Gutemberg, mai exact la începutul
secolului al XVII-lea, timp în care presa
periodică a fost precedată de o veritabilă
înflorire a scrierilor informative, de tipuri
foarte diverse 1. Se poate aprecia că
invenţia a preluat o mare parte din sarcina
copiştilor sau a unor tipografi, precursori
ai lui Johann Gutemberg, cum a fost, de
exemplu, Laurens Janszoon în Olanda,
care, în 1420, folosind litere din lemn, a
tipărit gramatici latine elementare2, dar şi
alte lucrări; de exemplu, Biblia, cu
caractere latine, finalizată în anul 1460. În
această perioadă însă, revoluţiile
industriale din Franţa, Anglia şi Germania
au determinat perfecţionarea tiparului,
concomitent cu tehnica producerii hârtiei
şi cernelii tipografice, la scară din ce în ce
mai mare; într-un cuvânt, lumea se
pregătea pentru o nouă eră, cea cu
adevărat a lui Gutemberg, despre invenţia
căruia Marshal McLuhan afirmă: „O dată
cu Gutemberg, Europa intră în faza
tehnologică a progresului, fază în care
schimbarea însăşi devine normă arhetipală
a vieţii sociale”.
2.Întâile periodice în Europa
Întâile periodice sunt socotite,
de toţi specialiştii, almanahurile, derivate
din primele calendare imprimate la Mainz;
însă primul almanah cunoscut este cel din
1486, din Franţa. Între periodice, istoricii
reţin: „Nieuwe Antwersche Tadinghe” în
Olanda (Anvers, 1605), „Relation”
(Strasbourg, 1609), „The Weekely News”
(Londra, 1622), „La Gazette” (Franţa, 1631),
„Succesi del Mondo” (Torino, 1645). În
alte mari oraşe, afirmă Victor Vişinescu
(cum ar fi Roma, Madrid, Petersburg,
Viena) îşi făcuseră apariţia, între 16501700, diferite gazete care publicau relatări,
ştiri locale (şi din alte ţări), sub un puternic
control din partea autorităţilor. Între altele,
se consemnează că, la Timişoara acelor
vremuri,
apărea
„Temesvarer
Nachrichten”.
Dintre primii ziarişti, lumea
presei l-a reţinut pe Theophraste
Renaudot, (1586-1653), redactorul şi
fondatorul periodicului „La Gazette”
(1631), care avea să fie considerat, peste
timp, „părintele ziariştilor francezi şi unul
al presei mondiale”. Theophraste
Renaudot, de profesie medic (născut la
Montpellier), fondator al periodicului
amintit publica, în primul său număr, un
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adevărat crez jurnalistic: „Bucuraţi-vă,
deci, după voie, de această libertate
franceză, şi fiecare să poată zice, cu
îndrăzneală, că el ar fi scos asta şi ar fi
schimbat pe cealaltă, că ar fi putut-o face
şi mai bine, eu sunt de acord. Într-un
singur domeniu nu voi ceda în faţa
nimănui, în căutarea adevărului (...)” ceea
ce prefigurează, în fapt, datoria
jurnalistului de a căuta, în orice timp şi cu
orice preţ, adevărul.
Într-o stampă din epocă, profilul
publicaţiei era înfăţişat printr-o alegorie
deosebit de sugestivă: în sala unui
tribunal, „La Gazette” apare într-o rochie
albă (culoare a purităţii, a adevărului), pe
care sunt brodate perechi de ochi, de
urechi şi de limbi omeneşti, precum şi
reprezentări ale „adevărului nud” şi de
minciuni; pe postul de grefier, la o masă,
se află însuşi Theophraste Renaudot,
desigur, căutând adevărul3. Gravura, jur
împrejur, înscrie zeci de catrene, de genul:
„Mii de popoare diferite vorbesc despre
meritele mele; eu colind peste tot în acest
univers; sceptrul meu face să domnească
proza şi versurile şi pentru tronul meu,
Pământul este prea mic”, a căror înţelegere
trebuie căutată, desigur, într-o cheie
simbolică. Febra periodicelor a cuprins,
în acel timp şi lumea slavă; astfel, la Sankt
Petersburg, Ţarul Petru cel Mare, fascinat
de Occident, fondează, în 1703, propriul
său ziar, conturând, şi prin aceasta,
personalitatea sa de reformator al Rusiei,
de adevărat spirit enciclopedist, în istoria
acestei mari şi importante ţări europene,
care a dat lumii una dintre cele mai mari
literaturi ale umanităţii.
Trebuie menţionat, între altele,
că, în vremea apariţiei periodicelor
europene, se naşte un adevărat evantai
al genurilor publicistice, iar jurnalismul,
deşi o profesie nouă, tinde să-şi
consolideze, cum spune Jean-Nöel
Jeanneny, „libertatea faţă de adversarii săi
obişnuiţi: dorinţa guvernelor de a
interveni, banii care corup şi
complezenţele de grup (ceea ce numim
astăzi „favoruri reciproce”)”.
De asemenea, se nasc, în
această perioadă, odată cu periodicele de
interes general (de informaţii politice,
militare, economice, sociale etc.), două
importante categorii de publicaţii,
adresate unor colectivităţi mai speciale;
este vorba despre publicaţiile culturale
şi de divertisment (unde faptul divers este
preponderent). În Franţa secolului al XVIIlea, cea mai cunoscută publicaţie a fost
„Journal des savants” (fondată în 1665),
sub patronajul lui Colbert*; acest „Journal
(...)” care apare şi azi, sub patronajul
Academiei Franceze, s-a dovedit a fi, încă
de la început, un hebdomadar cu un profil
bibliografic, ce îşi propunea să prezinte
toate cărţile importante, indiferent dacă

erau ştiinţifice sau literare. Publicaţia va
fi tradusă, imediat, în Italia, apoi în
Germania. Un an mai târziu, în Anglia
(1666) va apare o replică a invenţiei
franceze „Journal des savants”, intitulată
„Philosophical Transaction”, fondat de
Societatea Regală din Londra, care va juca,
aici, rolul de „prezentator” al lucrărilor
ştiinţifice şi literare apărute în epocă.
În legătură cu publicaţiile de divertisment
(şi de scandal), amintim, după specialiştii
francezi, ziarul „La Muze historique”,
fondat de Jean Loret, cunoscut ca
„protejat al domnişoarei Longueville”. În
perioada 1652-1665, acesta publica un
jurnal destul de ciudat fiind în întregime
versificat de el; ni se spune4, în acest sens,
că Loret, vreme de 13 ani, a creat, pentru
„La Muze historique”, peste 400 000 de
versuri. Un calcul sumar arată că Jean
Loret, în 13 ani, a publicat echivalentul a
20 000 de poezii (cu câte cinci strofe
fiecare) ceea ce ( în datele timpului nostru)
ar însemna peste 200 de cărţi standard de
poezie, fiecare carte conţinând peste 100
de poeme. Este, desigur, un record greu
de egalat, chiar de cei mai prolifici
stihuitori de azi. Cu Jean Loret, afirmă
Jeanneney, „suntem încă aproape, în acest
caz, de o civilizaţie în care memoria ştirilor
se bazase pe versificaţie. În acest caz,
valoarea literară a creaţiei în versuri nu se
discută, mai ale că autorul istoriei citate
ne pune în faţă şi o mostră de text, care, în
traducerea Mihaelei Calcan, înseamnă: „
Prin Paris mă învârtii / şi notabili întâlnii, /
Mese bune-am frecventat, / Preocupat nu
de gustat,/ ci mai mult de ascultat”.
Jean Loret rămâne, în istoria
presei, prin faptul că el este ziaristul
(stihuitor) care consacră termenul de
articol5 (de presă, evident). Undeva, întrun alt număr din „La Muze historique”, el
va folosi acest termen pentru a explica
faptul că, în sfârşit, după o noapte...
tumultoasă, este timpul să se apuce de
treabă; adică să scrie, în sfârşit, articolul
pentru jurnal.(va urma)

Note:
1

Jeanneney, Jean-Noel. „O istorie a
mijloacelor de comunicare”, Institutul
European, Iaşi, 1997;
2
Albert, Pierre, „Istoria presei”, Institutul
European, Iaşi, 2002;
3
Vişnescu Victor, „O istoria a presei
româneşti”, Editura Victor, Bucureşti, 2000;
*
Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683),
economist şi om politic francez. Teoretician
şi promotor al mercantilismului. Controlor
general al finanţelor (1665-1683) în timpul lui
Ludovic al XIV-lea . A impus măsuri
protecţioniste pentru dezvoltarea industriei
şi comerţului. A reorganizat finanţele, Justiţia
şi Marina. Protector al artelor şi ştiinţelor;
4
Jeanneney, Jean-Noel, „O istorie a
mijloacelor de comunicare”, Editura
Istitutul European, Iaşi, 1997;
5
ibidem.

DICŢIONAR – Artişti plastici gălăţeni (37)

CODREANU, Cătălina - pictor, grafician, designer. Sa născut la 12 iulie 1955, în Galaţi. A absolvit Academia de Arte
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, secţia Creaţie vestimentară,
promoţia 1989. Între anii 1989-1992 a lucrat ca designer
vestimentar la CENTROCOOP, iar din 1992 funcţionează ca
profesoară de Educaţie Plastică la Şcoala Gimnazială nr. 71 „Iovan
Ducici” din Bucureşti. Este membră a U.A.P.R. din 1994. Expoziţii
personale: Bucureşti (2006, Galeria Galateca, grafică; 2009, Galeria
Galateca, grafică; Galeria Simeza, pictură). Participări la expoziţii
colective: 1986, Salonul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional
de Artă, pictură; 1988, Concursul de Creaţie VestimentarăHerculane; 1990, Gala de Creaţie Vestimentară UCECOMConstanţa; 1992, Expoziţia „Flori în grafica românească
contemporană”; 1993, Expoziţia „Flori în pictura românească
contemporană”, Bucureşti; 1994, Expoziţia „Flori în grafica
românească contemporană”, Bucureşti; 1996, Expoziţia
republicană de grafică, Bucureşti. A realizat ilustraţia la
monografia „Ucraina” de Guido Boecken (Belgia, 2004).
Distincţii: A primit mai multe premii ca profesor de specialitate la
concursuri internaţionale organizate pentru elevi în Japonia
(1996, 1997, 1998, 1999, 2004) şi Polonia (2003). Are lucrări în
colecţii particulare din România, ca şi din Anglia, Canada,
Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Grecia, India, Israel,
Japonia şi S.U.A.
Atât în pictură cât şi în grafica de până acum, Cătălina
Codreanu a pendulat între realism şi expresionism. Adesea răzbat
în creaţia sa şi ecouri ale gramaticilor suprarealiste şi abstracte,
după cum se observă şi alunecări în fantastic şi oniric. În pictură
a imortalizat aspecte urbanistice ale unor metropole prin care a
trecut, manifestând interes pentru redarea specificului
arhitectural, pentru punerea în evidenţă a unor elemente de
detaliu stilistic. Peisajele sale urbane se desfăşoară uneori pe
spaţii întinse, ce se pierd în adâncimea tablourilor, alteori
imaginile reţin doar un grup de clădiri sau un singur edificiu.
Totul scăldat într-o lumină binefăcătoare, în care se simt
frumuseţea locurilor, optimismul şi palpitul vieţii. Culorile sunt

proaspete, expresive, strălucitoare, aşezate în armonii muzicale.
În grafică, temele dezvoltate ţin mai mult de-o abordare filozofică
a acestora. Pornind de la un desen aproape hiperrealist, în care
dovedeşte o excelentă stăpânire a mijloacelor de exprimare
plastică, artista ajunge la crearea unei atmosfere cvasiireale.
„Oniricul şi fantasticul, notează pictorul Horea Cucerzan în
prefaţa catalogului expoziţiei personale din iulie-august 2009
(Galeria Galateca, Bucureşti), se regăsesc uneori cu rigoare,
alteori abia sugerate în desenele Cătălinei Codreanu. Artista
sublimează ideile care-i traversează interioritatea în geneze
surprinzătoare uneori, alteori prezente într-un context explicit”.
Prozatorul şi criticul Grid Modorcea arată că unele lucrări ale
Cătălinei Codreanu au ceva din exotismul vegetal şi animalier al
pictoriţei mexicane Frida Kahlo, considerând „că dacă ar fi
imprimate pe diverse materiale, imaginile pline de culoare,
imaginaţie şi poezie ale acestor tablouri, ar crea cel mai fascinant
spectacol oniric, suprarealist sau fovist”.
Conţinând imagini în care antropomorful, zoomorful,
avimorful, vegetalul etc. trăiesc în compoziţii bine închegate,
învăluite într-o atmosferă enigmatică, lucrările de grafică ale
Cătălinei Codreanu sunt mai degrabă metafore plastice care
invită la meditaţie şi la descifrarea unor semnificaţii care ţin de
existenţa umană şi de destinul omului în univers („Vârtelniţa
vieţii”, „Fâlfâiri”, „De veghe la porţile lumii”, „Tărâmul tainic”,
„Ţestoasa fovă”, „Ritmuri vegetale”, „Zbor irizat”, „Marele
melc”, „Capătul lumii” etc. ). „Dumnezeu face risipă de culoare,
spune artista. Creaţia Lui e colorată. Şi nu s-a terminat.
Continuă”.
Corneliu STOICA

Cuplu
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Nicolae COLCERIU

Rugul Poetului
Să nu vă mire aflând că dl. SĂNDEL
STAMATE îşi trăieşte viaţa şi poezia aproape
la fel cu latinul Lucreţiu, în natura lucrurilor
„unica realitate ce i s-a dat fără să ceară”.
Căutând armonia vindecătoare a rănii de sine
în faţa „altarului dezlegător”, EU-l însingurat
în prelungit soliloc are privilegiul alesului
pentru revelaţii: „Presupun că a fi/nu e totuna
cu a trăi…; încă mă mir/încă mă mir de cum am
ştiut să fiu”.
O provocare, deja suficientă pentru a
parcurge volumul „FUGĂ ÎN ROŞU”- poeme
apărute în 2009 la Fundaţia Culturală Antares.
„Cronica lirică a vieţii”, cum inspirat îl socoteşte
postfaţatorul A.G.Secară, „sub semnul unei
Contemperaţii”, aplecat asupra „tratatului de
îndoială”despre ceea ce ameninţă graniţa
Sinelui. Dilogii cu îngerul şi cu moartea, cu
lumina şi întunericul fiinţei vin din ontologia
existenţială, încercând să disimuleze
„melancolice, resemnate, îngenuncheri de maci”
ale sinelui izvorâtor de EU.
„Fugă în roşu” este o prelungită
metaforă monadică într-un „tratat de
patetică”în trepte către „unde-va”. Revelaţiile,
câte sunt, răzbat de după un „zăvor uitat
netras”prin preluarea ca moto: „Poezia este
deschiderea şi închiderea unei uşi,/lăsându-i
pe cei care privesc prin deschizătură să
ghicească ce s-a văzut în frântura aceea de
clipă”(Carl Sandburg).
Motivul, poetic aici, poate să fie cel
biblic, venit din pustie să salveze în cumpăna
vieţii fiinţele Domnului: urcat pe munte, Moise
are în rugul aprins revelaţia tablelor sacre ale
supravieţuirii unui neam pornit spre Pământul
Făgăduinţei. Mai plauzibilă rămâne
reverberarea experienţei dramatice a grupului
de intelectuali, prigoniţii „monahi şi filozofi,
clerici şi mireni de seamă (care)s-au întâlnit sub
semnul înţelepciunii divine, sub semnul
practicii spirituale”(Vasile Andru, În căutarea
raiului pierdut) după al Doilea Război
mondial. Remember din simbolul preluat de
părintele Daniil (poetul şi polemistul Sandu
Tudor, călugărit la Antim) care alătură, celui
din Facerea, Rugul aprins al Maicii Domnului,
după icoana adusă de la Athos, ca întrupare a
logosului divin cuvântător şi tămăduitor.
Profesorul de la Şerbăneşti Lieştiului
caută desăvârşirea fără să fie un mistic. El a
pornit spre raiul pierdut din preajma
pomenitelor simboluri spre „Ţara-CuvintelorSfinte, convins că poposind în casa fiinţei,
Cuvântul „ca pâinea se frânge, ca vinul se
risipeşte”dăruindu-se tuturor. Apologie
alegorică în care Eul se roagă. Rugul poetului
este al inocenţei („cu lumina în palmele-i ca o
hartă deschisă”), clamând cu dor „Numele-Tău-
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Poezie”. Ecourile liricii lui Al.A.Philippide au răzbătut până aici
în sentenţiosul „Lumea începe şi sfârşeşte-n mine”, vers
speculativ pentru G.Călinescu pentru alte apoftegme: „universul
coincide cu durata conştiinţei…”; aplicată cauzei, converteşte
spaima”, de moarte individuală în speranţa poetică „veşnicia se
învinge prin presupusa permanenţă a Poeziei”. Fără intermedieri,
poetul din Aur sterp şi Stânci fulgerate: M-atârn de tine, Poezie/
Ca un copil de poala mumii,/Să trec cu tine puntea lumii/Spre
insula de veşnicie”.
„Fugă în roşu”păstrează iluzia lirică. Pentru S.Stamate
„doar Poetul”străbate întunericul spaimei: „Ştiind că adâncul e
fratele bun al înaltului/ El nu caută şi nu se întreabă/unde e
capătul…El e vedere în-cân-ta-tă de veşnicie”.
Dacă am crede că Poezia este şi act profilactic (eventual
terapeutic, prin artă) în simptome de anomalii structurale în lumea
în care „prin lege, toate îşi trădează hotarele”, am relua, ca să
convingem, imaginea de grup statuar acceptând veşnicia:
„În fiecare duminică dis-de-dimineaţă
Morţii noştri se şterg insistent la ochi
Apo s-aşază la margini de gropi
Cu picioarele atârnând ţărăneşte
Ca pe vechiul podeţ din faţa ogrăzii
Şi aşteaptă cuminţi
Focuri dulci de tămâie
Să le încălzească puţin
Oasele reumatice
De-atâta şedere-n pământ
Şi visează
Visează aşa îndelung
Subtile visuri
Stând pe margini de gropi” ( „Laus mortis”)
Ne-am întors la malul Vavilonului unde, între „cuvinte
şi îngeri”, poetul psalmodia prin Întunericul cel Mare „acelaşi
dulce păcat al poeziei”, întăriţi în convingerea că S-Stamate a
parcurs experienţa lirică între invocaţie şi lamentaţie, alăturând
cu sârg „fructele înfrângerii de sine”sub propria stea în exerciţii
de supravieţuire în cleştarul cuvântului: „Ignoraţi cântatul
cocoşului/Teamă nu vă fie/Poetul a învins lumea pentru ca în
lume să fie”. Curgere continuă şi cădere, viaţa cu lăcomie se
revarsă în moarte/Ca viersul în Evanghelie Ca izvorul în marea
Ca lumina în întuneric”.Cel ce poartă această rană a recursului
la o idee este Poetul trăind, după obicei, cu capul în nori şi
supravieţuind.
Discursul s-a esenţializat limpezind izvorul, între un
timp laic şi altul ceremonios, ca în Învăţăturile medievale ale
domnitorului muntean moralist şi pedagog ( vezi în Polemos, de
Nicolae Baltag) : „O viaţă am sprijinit coloanele templului
acestuia cu insomnia mea pe o carte…Cu lumina în palme”.
Între extaza ritualică a cuvintelor şi echilibrul agonisirii luminii
(„Fiinţa vindecătoare de uimiri şi de însingurare”), S.Stamate îmi
pare azi mai puţin „metafizic”, credibil în preajma semenilor anteic
mitologizaţi pe un prozaic podeţ al trecerii spre adevărul ultim,
consolator.
„Înspre sine întors, ca o pagină de carte” într-o elegie
nocturnă, Poetul aude, iluzionat, cântecul privighetorii în
crângul uitat „haine de gală croind mâhnirii noastre
neîndurătoare”. Multe iluzii şi „logomahii”vor aduce nou veniţi
doctrinei străvechi. Oamenii îşi vor găsi mereu poeţii regăsirii
de sine.

MIHAI STOIAN
prozator, gazetar*
S-a născut la 27 decembrie 1927, la Galaţi.
Urmează liceul la Bucureşti, susţinând examenul de
bacalaureat în anul 1946. Se înscrie la Facultatea de
Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti, pe
care o va absolvi în anul 1951. Încă din perioada studenţiei
(1948-1951) este redactor la revistele pentru copii
„Licurici”, „Pionierul”, „Pogonici”. Între 1963 şi 1967 este
angajat la „Gazeta literară” şi „Luceafărul”. Ulterior devine
liber profesionist. A mai colaborat la „România literară” şi
„Tribuna”(Cluj).
Debutează în anul 1946 în paginile ziarului
„Victoria”(condus de N.D.Cocea), cu „Scenariu pentru
un film care nu va fi turnat niciodată”, satiră politică la
adresa lui Iuliu Maniu, în contextul alegerilor din acel an.
Primul volum „Eu, Trică şi alţii…”- incluzând povestiri
pentru copii, îi apare în anul 1954.
Cuprinzătoare, însă mult prea marcată structural
şi stilistic de gazetărie, activitatea lui Mihai Stoian, înainte
de toate un pasionat om de presă, însumează scrieri pentru
copii şi tineret –„Eu, Trică şi alţii…”(1954), „Mică e
vacanţa mare”(1956), „Poveşti de la fereastra
mea”(1960) ş.a., reportaje şi investigaţii - „Reporter în
anchetă”(1965)- pentru care primeşte Premiul Uniunii
Scriitorilor - , „Azi”(1966), „Anchetă printre minori şi
alte anchete”(1967), „21h22’, seism: 4 martie şi
după…”(1977), „Drum de luptă, drum de pace”(1981),
„Nici cuceritori, nici cuceriţi”.3 vol.(1981-1983),
reconstituiri istorice- „Reabilitatea unui haiduc:
Pantelimon”(1968),
„Dosarul
unei
crime
politice:N.Iorga”
(1975),
„Moartea
unui
savant:N.Iorga”(1975), „Procesul unui proces”(1978),
„O zi pentru nemurire”(1984), „Îngerul morţiiexterminatorul dr.Mengele”(1988), „Oameni uitaţi,
destine fracturate:1944-1989"(2000), prezentări de
cazuri concr ete, puse în legătură cu problemele
adolescenţei şi ale familiei, precum „Andra”(1982), sau
ale trecerii de la adolescenţă la maturitate, ca în „Generaţia
’62”(1963), lucrări cu statut de ghiduri practice de interes
psiho-pedagogic. Se adaugă şi o serie de scenarii
radiofonice („Cazul D”- de exemplu), sau pentru filme
documentare şi artistice, ultimele realizate în colaborare
cu regizorii producţiilor artistice („Prea tineri pentru
riduri”, „Dreptate în lanţuri”, „Castelul din Carpaţi”,
„Drumeţ în calea lupilor”). Într-o perioadă în care în
presa cotidiană nu îşi găseau locul decât evenimentele

Scriitori gălăţeni nominalizaţi în
DICŢIONARUL GENERAL AL
LITERATURII ROMÂNE*
oficiale, raportările de plan şi adeziunile, materialul adunat
de Mihai Stoian oferea publicului, în volume atribuite
genului proxim al „romanelor”ori al culegerilor de
„nuvele”, mărturii edificatoare asupra unor controverse
de ordin social-istoric, acte de arhivă menite să completeze
şi să ordoneze informaţiile referitoare la evenimentele
politice importante, chiar dacă uneori cu un evident
caracter tezist, precum asasinarea lui Nicolae Iorga ori
aşa-zisa activitate a Partidului Comunist Român în anii
celui de-Al Doilea Război Mondial sau procesul
memorandiştilor („Procesul unui proces”). Mizând, pe
descrierea faptelor şi mai puţin pe căutarea formulelor de
transpunere a substanţei documentare, obţinută direct în
cercetarea unor scrieri personale (jurnale, file de
corespondenţă), din studierea fondurilor secrete ale
bibliotecilor (citate din „Mein Kampf”, stenograma
procesului mareşalului Ion Antonescu, articole din presa
interbelică), Mihai Stoian trece cu dificultate frontiera spre
literatură. Hibrizi de tipul roman colaj, roman documentar
(al cărui statut scriitorul încearcă să îl teoretizeze în
articolul „Literatura-document”), nu sunt decât etichete
puse unor cărţi unde originalitatea auctorială se limitează
la schimbarea numelui câtorva personaje şi la efortul de a
compila informaţii, extrase şi fotografii. Pentru a evita
deformarea adevărului, soluţia propusă de autor este
aducerea, în stare brută a documentelor în textul epic.
Alături de mulţimea scrierilor”de frontieră”ale lui Mihai
Stoian există şi un mic roman veritabil: „Nimeni nu se
naşte erou”(1962), care reuneşte, într-o structură clasică,
teme predilecte ale modernităţii: angoasa vinovăţiei, obsesia
ratării vieţii, ca urmare a unei infirmităţi fizice. Chiar dacă
poartă mărci evidente ale literaturii vremii (cadru sătesc
contemporan, iubita personajului principal – şoferiţă de
autocamion etc) cartea scapă în bună parte ideologizării
conjuncturale.
S-a stins din viaţă la 13 noiembrie 2005, la
Bucureşti.
Articolul referitor la Mihai Stoian din acest
DICŢIONAR, include , la final, liste cu „Scrierile
autorului” şi „Repere bibliografice”despre autor.
Virgil GURUIANU

*DICŢIONARUL GENERAL AL LITERARTURII
ROMÂNE, realizat sub egida Academiei Române.
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foto 2

foto 1

Ce se mai poate spune în istoria filosofiei româneşti?
Cândva, după 1990, un autor de la noi a exprimat
ideea că filosofia românească este marea necunoscută a
culturii române, că analiza istoriei filosofiei româneşti este,
pentru majoritatea filosofilor şi specialiştilor români în
filosofie, neinteresantă.
Foarte puţini sunt cercetătorii care, în prezent, şiau propus ca prin munca lor să pornească în filosofia
românească de la documente, pentru ca, apoi abia, să
încerce a construi o viziune asupra istoriei ca atare a
filosofiei româneşti. Unul dintre aceştia este şi profesorul
Adrian Michiduţă (foto 1), directorul Editurii Aius din
Craiova, care a fost invitat în ziua de 19 februarie a.c. la
Centrul Cultural Dunărea de Jos pentru a susţine o
conferinţă cu ocazia împlinirii în acest an a 50 de ani de la
moartea filosofului Mircea Florian. Opera întemeietorului
realismului critic în filosofia românească a constituit
domeniul de cercetare al tezei de doctorat pe care Adrian
Michiduţă a susţinut-o în urmă cu exact un an la Facultatea
de Filosofie a Universităţii Bucureşti, avându-i în comisia
de referenţi pe profesorii Ghe. Vlăduţescu şi Gh. Al.
Cazan.
Confirmarea cu titlul de doctor în filosofie pentru
Adrian Michiduţă a lucrului bine făcut vine după o muncă
de autentică cercetare: lucrul direct cu textele celor care
îşi au locul lor bine definit în filosofia românească, editarea,
alcătuirea de studii introductive, note şi comentarii
consistente la ediţii îngrijite, contribuţiile bio-bibliografice
îl recomandă pe intelectualul craiovean cu asupră de
măsură, interesul său întinzându-se de la texte de
publicistică descoperite în arhive şi până la studii, jurnale
ori teze de doctorat atât de utile pentru o imagine cât mai
completă a filosofiei româneşti. Iată câţiva dintre cei
asupra cărora invitatul Centrului Cultural de la Galaţi s-a
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aplecat cu pasiune şi acribie: J. G. Heineccius, Sf. Ioan
Damaschinul, Eufrosin Poteca, Petru P. Ionescu, Ion
Petrovici, Vasile Gherasim, Iosif Brucăr, Nichifor Cranic,
Mircea Djuvara, Marin Ştefănescu, Mircea Florian.
Recuperarea unei istorii a filosofiei româneşti şi
„reconstrucţia” ei (aşa cum îi place lui Adrian Michiduţă
să anunţe ca apariţie editorială) sunt întreprinderi necesare
fără de care cultura românească nu are conştiinţa deplină
a propriei identităţi. Poate că din acest motiv, un Dicţionar
al filosofilor români reprezintă realizarea care ce va
încununa lucrul unui om stăpânit de pasiune pentru filosofie
şi conştient că este printre puţinii care re-descoperă
fundamentele unei construcţii cu o istorie a cărei evoluţie
a fost racordată la spaţiul occidental al ideilor şi care
reprezintă o sinteză cu identitate proprie în cultura
europeană.
Ion Cordoneanu
Nota redacţiei: În ziua de 19 februarie, la Mansarda
Centrului a avut loc şi o dublă lansare de carte: „Filosofia
recesivităţii” de Adrian Michiduţă (Ed.Aius, 2009) şi
„Vasile Pârvan – istoriosof”, o antologie de texte ştiinţifice
dedicate istoricului şi gânditorului Pârvan. Întâlnirea,
moderată de către I.Cordoneanu, s-a bucurat de luările
de cuvânt ale oaspeţilor de la Tecuci, Ionel Necula şi
Viorel Burlacu (foto 2, în dreapta lui Adrian Michiduţă),
cât şi de microconferinţele profesorilor universitari Denisia
Liuşnea (foto 2, dreapta) şi Ivan Ivlampie (foto 3), de
la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

foto 3

Laboratorul foto… Salonul de iarnă al artiştilor fotografi
Marţi seara, adică, mai exact, pe 23 februarie, la Sala „Nicolae Mantu” a Galeriilor de Artă, s-a deschis
Salonul de iarnă al artiştilor fotografi. Invitaţii la vernisaj şi iubitorii acestei arte privilegiate la Galaţi datorită unor
împătimiţi, precum profesorul Nicolaie Sburlan (foto 1), prietenii ori apropiaţii celor 30 de expozanţi din Galaţi, Tecuci
şi Brăila au avut surpriza să calce pragul unui laborator foto improvizat, în care punct de atracţie au fost câteva
aparate foto vechi.
De mare efect a fost şi modernul sistem de iluminat al Sălii „Mantu”, abia montat, inaugurat în aceeaşi seară.
Continuând o tradiţie printre artiştii foto, una dintre gazde, Nicolaie Sburlan, preşedintele Fotoclubului „Dunărea de
Jos”, a acordat mai multe diplome de excelenţă. Preşedintele U.A.P.-filiala Galaţi, Aurel Manole, cea de-a doua
gazdă, a subliniat calităţile artistice ale exponatelor. (a.g.s., foto Nicolaie Sburlan)

foto 1

Allegria, la 7 ani

În ziua de 11 martie corala Allegria şi-a sărbătorit 7 ani de existenţă, în sala
Teatrului Dramatic Fani Tardini, sufletul manifestării fiind
ca de obicei dirijorul Silvia Niţă (în medalion).
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Chestiuni cu dichis

“Misiunea istoriei este să răspândească un mesaj moral”
-interviu cu istoricul Arthur Tuluş, realizat de către Sorin Atanasiuintervenţia asupra manualelor sau a materiei, care,
în ultimul caz, s-a tot redus în cei 20 de ani scurşi de
la Revoluţie, ci prin îmbunătăţirea imaginii şi a
prestigiului în rândul comunităţii a celor care o
predau, respectiv a profesorilor. Aceasta e marea tară
a învăţământului în general. Mentalul colectiv al
populaţiei a suferit o profundă mutaţie, societatea
românească postdecembristă devenind extrem de
materialistă. Totuşi, progresul unei comunităţi nu este
dat de suma conturilor bancare a membrilor ei, ci de ceea
ce acumulează prin cunoştinţe, deprinderi şi înţelepciune.
Dascălii nu mai constituie modele în viaţă şi acest lucru
este observabil atât prin şi în mijloacele mass-media, cât
şi prin experienţele zilnice. Într-o societate normală cei
mai buni ucenici ar trebui să fie atraşi în învăţământ, ori
Arthur Tuluş
acest lucru nu se întâmplă în România. Cauzele care au
condus la degradarea imaginii profesorului sunt legate atât
de salarizarea lui, cât şi de mesajele subliminale transmise
cu atâta graţie de marii noştri lideri politici postdecembrişti
Sorin Atanasiu: E vreo „morală” care se care consideră învăţământul o ramură economică
neproductivă şi neprofitabilă. Dezvoltăm prin tot felul de
desprinde din studiul istoriei?
mijloace „trupul”, uitând de suflet şi de spirit.
Arthur Tuluş: Fiecare eveniment istoric Învăţământul este responsabil de modelarea
constituie în sine o experienţă umană, chiar socială, fiindcă, sufletului şi a spiritului. Chiar am uitat acest adevăr!
indiferent dacă cursul istoriei a fost trasat de un individ
Sorin Atanasiu: Putem reproşa defecte native
sau de o masă, totuşi, prin implicaţiile sale, el are efecte
asupra întregului viitor al umanităţii. Consider, şi nu sunt poporului român?
singurul, că misiunea istoriei este să răspândească
Arthur Tuluş: În decursul istoriei am tot
un mesaj moral arătând cum ideile rele sau acţiunile
egoiste din trecut au condus la consecinţe rele, dacă preferat să ne ascundem în munţi, în zone mai greu
nu dezastruoase pentru umanitate. Potenţialul rău al accesibile, să îndurăm situaţii imposibile pe
unor astfel de decizii greşite este cu atât mai dăunător principiul „capul ce se pleacă sabia nu-l taie”. Am
astăzi cu cât ne aflăm într-un plin proces de globalizare învăţat să răbdăm şi să aşteptăm minuni de la alţii
caracterizat prin apropierea spaţiilor. Pe înţelesul tuturor, şi de la divinitate, am preferat să pierdem teritorii
în secolul al XXI-lea oamenii de la nivelul întregului glob fără luptă, inventând scuze. Într-un anumit context
sunt interconectaţi în acelaşi mod în care erau în urmă cu istoric răbdarea a fost o virtute a noastră ca popor,
2.000 de ani membrii unei comunităţi rurale. Aşadar, vă însă în cele mai multe cazuri ea s-a tradus într-o
imaginaţi potenţialul distructiv de acum al unei idei sau inerţie extrem de dăunătoare. Societatea civilă ar
trebui să tragă semnalele de alarmă în cazul unor direcţii
decizii greşite.
greşite spre care se îndreaptă România, ori acest lucru
nu
prea se realizează.
Sorin Atanasiu: Cum ar putea fi îmbunătăţită
predarea istoriei în şcoli?
Arthur Tuluş: Am ajuns să cred că predarea
istoriei în şcoli nu mai poate fi îmbunătăţită prin
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S. Atanasiu: Care este răul României de azi?

Arthur Tuluş: Nu pot spune clasa politică
fiindcă aceasta este clar după chipul şi asemănarea
noastră. Noi suntem răul României de azi. Noi, fiindcă
după revoluţie am redescoperit plăcerea de a vorbi
liber şi am tot vorbit şi vorbim, fără a transpune în
practică ceea ce spunem. Suntem excelenţi demagogi
şi creatori de forme fără fond.
În domeniul învăţământului răul României de astăzi
este dat de faptul că toate partidele politice se doresc a fi
reformatoare. Toţi, când ajung la putere încep reforma,
dar în loc să o continue o iau de la capăt. Să nu uităm că
cel mai democratic stat din lume are şi cea mai veche
Constituţie – Statele Unite. Bun sau rău, sistemul de
învăţământ românesc este bolnav cronic de instabilitate.

Arthur Tuluş: Am trecut prin experienţa
nefericită a pierderii nu numai a unor colegi din cadrul
Catedrei de Istorie ci şi a unor caractere deosebite: Vasile
Şimanschi, Marian Ghiţă, Ionel Sârbu. Dumnezeu să-i
odihnească! Aceste evenimente nefericite m-au marcat
şi într-o mare măsură m-au şi maturizat ca om.
Sorin Atanasiu: Ca profesor te simţi umilit,
batjocorit în România de azi?
Arthur Tuluş: Ca profesor universitar, în primul
rând, sunt supărat de faptul că învăţământul superior a
fost marginalizat prin subfinanţare şi prin haosul instituţional
ce a condus la apariţia mai multor Universităţi, adevărate
fabrici de diplome. Observ cu uimire că factorii de decizie

Chestiuni cu dichis

de la nivel politic nu au anticipat importanţa pe care
învăţământul o are în sănătatea mentală a unei societăţi.
Personal, am ajuns să fiu un nostalgic, nu al politicii sau al
statului comunist, ci al prestigiului de care se bucura
învăţământul atunci. Majoritatea celor care au ieşit în
stradă în decembrie 1989 au fost tineri – elevi sau studenţi
– ceea ce spune multe.
În al doilea rând, ca orice om care are o familie
trebuie să mă gândesc şi la partea materială. În interiorul
României e mai uşor suportabilă chestiunea financiară
fiindcă sunt mulţi alţii în situaţia asta. Umilit te simţi abia
atunci când ai contact cu unii dintre colegii tăi de
breaslă din afara ţării. În discuţiile amicale,
inevitabil, intervine şi latura financiară. Şi atunci,
dintr-un sentiment de „mândrie” îmi ridic fictiv
Sorin Atanasiu: Ce-ar fi trebuit să înveţe venitul. Chiar şi aşa, sunt mulţi cei care mă întrebă
politicienii români din istoria politică a ultimilor 20 de ani? uimiţi cum mă pot descurca. Atunci mă simt umilit,
într-adevăr.
Arthur Tuluş: Politicienii postdecembrişti ar
trebui să studieze atent perioada interbelică, să analizeze
Sorin Atanasiu:
Cum
priveşti
deciziile şi, mai ales, greşelile comise de predecesorii lor. disponibilizările bugetare din ultimul timp?
Constat o serie de similitudini între tânăra noastră
democraţie şi sistemul politic românesc din prima jumătate
Arthur Tuluş: Nu vor rezolva problema
a secolului trecut. Să amintim doar de criza economică şi creşterii calităţii în învăţământul românesc, din
de acordurile cu forurile financiare internaţionale contra aş putea spune că măsura va adânci
(Societatea Naţiunilor şi Planul de la Geneva în 1933; problemele sociale şi economice ale României. Nu
respectiv Fondul Monetar Internaţional şi Acordul cadru sunt un specialist în economie, însă, ca istoric, vă
cu statul român). În concluzie, cel mai important lucru pot spune că politica economică adoptată de
pentru clasa politică românească ar fi să nu repete greşelile guvernele statelor interbelice pentru a ieşi din marea
trecutului căci nemulţumirile populaţiei sunt un mediu criză interbelică a constat în stimularea consumului
propice pentru apariţia şi dezvoltarea unor ideologii prin crearea unor noi locuri de muncă în urma unor
extreme.
investiţii masive din partea statului. Aşadar inflaţie şi
nu deflaţie sau strângerea curelei! Sincer, aş dori din tot
Sorin Atanasiu: Ce situaţii te-au marcat în viaţă? sufletul să mă înşel.
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Moto: „Viaţa-i o coadă; când ajungi în faţă, s-a terminat...”

MOARTE BUNĂ!

sau

DOMNU´ DE LA ZIAR

Dramă hazlie în două-trei acte de Victor CILINCĂ

ACTUL 2
Scena 2:

CIOCĂNEL: La soră, nu. Dar tot o să bănuiască că eu le-am
adus sus. Mi-au spus: “Mata tot urci una-două pe sus, tot te
cunoaşte asistentele, doctorii, ca pe-un cal breaz – n-o să baţi
la ochi!”De unde să ştiu că doamna soră-i aici?
APOSTOL: Şi de ce ţi-ar fi frică, omule? Trăim într-o ţară liberă!
CIOCĂNEL: Păi nu sunt scrisori de bine, sunt tot felul de
plângeri. Uitaţi. (Apostol citeşte şi se încruntă; Ciocănel tace o
vreme.) Cam toţi, adică majoritate, e necăjiţi. Dacă le mai iei şi
din dreptul lor să se facă bine... Şi eu zic că ei au dreptate, da´
le-am spus că nu-i bine să te pui nici cu Dumnezeu, nici cu
doctorii. Că şi regele se dezbracă în faţa lor. Am văzut odată un
general bătrân, care a făcut şmotru cu o juma´ de Românie.
Când a ajuns la doctor, pe dată l-au dezbrăcat şi i-au spus
„tataie”...
APOSTOL: Nu înţeleg de ce nu mergeţi cu ele la ziarul-ziar. Să
citească tot oraşul, să vă preia şi televiziunile... La gazeta de
perete v-aţi găsit să vă puneţi nădejdea? Asta-i pionerească!
CIOCĂNEL: Păi, dacă nu eraţi dumneavoastră s-o faceţi, nici
nu mă trimeteau. Dar EI vor musai şi musai la gazetă, că-i mai
imediat şi altfel nu se poate!
APOSTOL: E caraghios! Am ajuns să fac anchete pe foi xeroxate!
CIOCĂNEL: Şi de vină e Pantaze. Dacă nu era el, ăilalţi canci
curaj! Şi tocmai Pantaze ăsta-i nebun. Gunoieru´ ăsta cred c-ar
trebui să se caute cu capul!
APOSTOL: Aha, e-un fel de lider.
CIOCĂNEL: Conduce gunoierii cu o mână de fier! E drept, nu
ăştia, nu doctorii ăştia i-au tăiat mâna, e tăiată în tinereţe, la
tramvai. Şi acuma o simte şi uneori îl doare, ca şi cum ar mai
avea-o vie. Şi el zice că ca-n tinereţe, să-i facă baie cu frunze de
nuc şi-i trece durerile. „Ba bea o vodcă şi-ţi trece! Cum să-ţi fac
împachetări la o mână invizibilă?!”, s-a stropşit dom´ doctor
Mocuţă la el. A fost şi la domn doctor Calimanschi, să-i ceară
frunze de nuc. Aici chiar l-a dat pe uşă afară. Şi Pantaze s-a
şucărit rău. A zis că scrie el la gazetă şi-atunci au sărit atunci şi
ăilalţi, care chiar aveau ce reclama...
APOSTOL: Cum naiba de s-a şi auzit de gazeta asta blestemată,
încă de la numărul minus unu?!
CIOCĂNEL: Păi a venit doamna soră să ne spună...
APOSTOL: Bine, bine, lasă-mi-le...
CIOCĂNEL: Să trăiţi! Mulţumim, să vă dea Dumnezeu sănătate!
(dar tot nu pleacă)
APOSTOL: Ei, ce naiba mai e?
CIOCĂNEL: Păi... când să mai viu?
APOSTOL: Să mai vii? Pentru ce să mai vii?
CIOCĂNEL: Ca să vedem cum mai merge...
APOSTOL: Ei, na, acum vrea să şi vadă! Hai, valea! Le-ai lăsat,
o să vedeţi voi în gazetă ce-i de văzut! Pe mine nu m-a întrebat
cum merge ancheta nici preşedintele, da?!
CIOCĂNEL: Nu vă supăraţi... Şi să nu uit: ce înseamnă aia
„elogii”?
APOSTOL: Ce-ţi veni? Vrea să ştie Pantaze? Poate dă la
facultate...
CIOCĂNEL: Nu, aţi spus dumneavoastră mai sus...
APOSTOL: Ce frumos spune – „mai sus”... Vorbeşti ca
academicienii. Domnule, ţi-am făcut un elogiu!
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Scena 3

Sora Magdalena, Babanov, apoi Kali
În oficiul medical:
Sora Magdalena stă la masă, cu cafeaua în faţă, şi frunzăreşte
o revistă. Intră Babanov. Stă puţin, apoi se întoarce spre uşă
şi bate.
SORA MAGDALENA (Nu se întoarce spre el): Da.
BABANOV: „Da” să intru sau „da” să plec?
SORA MAGDALENA: De parcă ar şi conta...
BABANOV: Ştii de ce nu te-am căutat atâta timp?
SORA MAGDALENA: Ai copt o variantă, după atâţia ani? Ştii
ce-am făcut cu rochia aia de nuntă? Am făcut-o perdele la WC.
Ca să mă uit prin ele la...
BABANOV: Ai comandat-o prea din timp... Mă obligai să aleg
între tine şi voiaje!
SORA MAGDALENA: Între mine şi femeile alea multe din voiaje!
BABANOV: Numai gura de mine! Te-am minţit! Nu te-am înşelat
niciodată în anii ăia! (Ea îndoaie un deget: să se facă aşa de mic
cine minte?) Mă rog, numai de două ori. De trei ori, dar a treia
oară nu se pune, eram beat, aia m-a forţat... Şi ştiam că e pentru
ultima oară...
SORA MAGDALENA: Acum, nu ţi-aş mai cere să renunţi la
voiaje. În fond, m-aş putea consola şi cu bărbaţii de aici. Câţi
doctori, cu ce maşini! Uite numai câţi pacienţi am! Sunt terorizaţi
de medicină şi fac tot ce le spui! Am şi pe unul care îmi scrie
poezii de dragoste!
BABANOV: Ştii, acum n-aş mai pleca eu pe mare...
SORA MAGDALENA: Şi nevastă-ta ce-ar zice?
BABANOV: Care... nevastă?
SORA MAGDALENA: Ţi-am văzut verigheta...
BABANOV: Am juma´ de kil în valiză. Ăstea ieftine se coclesc
repede şi-mi trebuie să le schimb.
SORA MAGDALENA: Şi la ce-ţi trebuie să te dai însurat?
BABANOV: Bărbaţii singuri nu-s atractivi, au ceva păgubos...
aşa, mai „cade” câte una... De fapt sunt foarte singur. Foartefoarte-foarte singur! Când te-am văzut aici am crezut că e un
semn. Dar deja îmi făcuseşi injecţia aia amară şi de când ne-am
reîntâlnit aici n-ai scăpat o dată ocazia să-mi ratezi vena!
SORA MAGDALENA (Vine către el): Ai putea să mă mai ceri
odată. Şi acum să nu mai fugi dracului!
BABANOV: Drace! Şi bărbată-tu ce-o să zică? Menaj A TROIS?
SORA MAGDALENA: Am şi eu o jumate de kilogram de
gablonzuri. Dar verighetele mele ţin mai mult: le păstrez în spirt...
BABANOV: De ce, Doamne, iartă-mă, te prefaci?
SORA MAGDALENA: M-am temut să nu dau peste alt porc, ca
tine. Şi m-am temut că fără verighetă doctorii îmi voi cere să
îndeplinesc TOATE „obligaţiunile de serviciu”...
El se apropie şi-i sărută mâna. Se cuprind tandru.
Doctorul Kali deschide uşa. Se încruntă. Priveşte îndelung,
cu mâna pe clanţă. Cei doi simt doar când uşa s-a închis la
loc...
BABANOV: Ies săptămâna viitoare şi te invit la o cafea. Vii?
SORA MAGDALENA: Mai bine încuiam... Să nu ne fi văzut nea
Ciocănel...
(va urma)

Din volumul BIRMANIA MEA

„Este o bătălie ce va dura
cât voi trăi”
(Conversaţii între Aung San Suu Kyi, laureată a premiului
Nobel pentru pace, şi Alan Clements)
(urmare din numărul 97)
AC: Este adevărat că noua constituţie pe care Slorc
este pe cale să încerce să o redacteze stipulează că cine doreşte
să candideze la preşedinţia Birmaniei nu poate fi căsătorit cu un
„străin”?.
ASSK: Aşa este. Mai există şi alte cazuri, spre exemplu
dacă copiii acestuia sunt cetăţeni ai unei ţări străine etc.
AC: Este limpede că e un mijloc pentru a vă elimina de
la preşedinţie.
ASSK: Aşa spun oamenii. Dar am afirmat întotdeauna
că dacă se face lucrul acesta pentru mine, e un mare păcat, pentru
că nu poţi redacta o constituţie având în vedere o singură
persoană.
AC: Daw Suu, sunteţi o figură extrem de carismatică,
ceea ce le permite celor care aspiră la libertatea ţării lor să-şi
proiecteze prin dumneavoastră speranţele şi visurile. Cum vă
încurajaţi poporul să-şi asume o mai mare responsabilitate în
succesul democraţiei şi să nu depindă de dumneavoastră?
ASSK: Repet. Nu pot face toate astea singură. Şi nici
Liga Naţională pentru Democraţie. Toţi cei care vor într-adevăr
democraţie trebuie să contribuie cu efortul propriu – întotdeauna
se găseşte un mod de a o face.
AC: Această imagine deosebită pe care lumea o are
despre dumneavoastră o simţiţi ca pe o povară?
ASSK: Nu. Niciodată nu am pretins că pot reuşi singură
şi nu cred că trebuie să-mi mai iau şi alte poveri inutile.
Întotdeauna am afirmat că nu sunt fără defecte şi că am făcut
greşeli. Dar am avut marea şansă de a fi avut parte în viaţă de
nişte foarte buni profesori. Altfel, nu mă consider o persoană
excepţională.
AC: De când Slorc a luat puterea în 1988, aţi
propovăduit şi folosit nesupunerea civilă împotriva a ceea ce
numeaţi „legi nedrepte”. Acţionând în felul acesta, dădeaţi nişte
explicaţii: „Ceea ce însemn eu, ridicându-mă împotriva
autorităţilor, este refuzul unor ordine ilicite menite să sufoce
poporul.” Au trecut opt ani de atunci, iar „legile nedrepte” încă
mai există în Birmania. Continuaţi să vă încurajaţi poporul să
sfideze autoritatea?
ASSK: Întotdeauna le-am spus oamenilor că trebuie
să înveţe într-adevăr să-i întrebe pe cei care le dau ordin să facă
lucruri care sunt potrivnice dreptăţii şi legilor existente. Întrebaţi:
în numele cărei legi mă obligaţi să fac asta? Cu ce drept mă faceţi
să fac ailaltă? Pe de altă parte, trebuie să se întrebe pe sine:
trebuie să fac asta? Oamenii trebuie să pună întrebări şi să nu
accepte totul.
AC: Atunci am dreptate să afirm că d-voastră şi colegii
d-voastră în cadrul NLD încercaţi să învăţaţi poporul birman să
gândească şi să se informeze, să apere adevărul şi să înfrunte
aceste legi arbitrare şi aberante ori aceste nedreptăţi?
ASSK: Să zicem că încercăm să-i ajutăm să se educe
singuri, să înţeleagă mai bine situaţia şi să vadă mai limpede. Să
nu fie orbiţi de teamă.

AC: Să luăm spre exemplu pe tânărul ţăran înrolat cu
forţa în armată, sau constrâns la un soi de sclavaj pentru
construirea unuia sau altuia dintre proiectele Slorc. Acest băiat
se confruntă cu o mare dilemă. Dacă nu se supune, riscă cu
siguranţă închisoarea sau chiar tortura. Chiar familia sa va trebui
să facă faţă unor consecinţe violente. După părerea
dumneavoastră, cum trebuie să se comporte acest tânăr?
ASSK: Nu putem aştepta ca băiatul să se apere singur.
Trebuie să-l ajutăm cu toţii. Când spunem că toată lumea trebuie
să dobândească un adevărat simţ al responsabilităţii, acceptarea
răspunderii faţă de ceilalţi şi a nu lăsa niciodată pe cineva să
sufere singur, face parte din asta.
AC: Dacă, aşa cum aţi spus, „trebuie să-l ajutăm cu
toţii”, ce trebuie să facă ceilalţi săteni pentru a-i veni în ajutor
acestui băiat? Să intervină şi să se opună autorităţilor? Să se
adune la un loc şi să-şi arunce uneltele?
ASSK: Asta depinde de ce li se întâmplă în momentul
în care se adună şi lasă uneltele. Dacă au de-a face cu trupe
înarmate, poate că nu ar fi bine să zică nu. Faptul ar putea duce
la o situaţie dezastruoasă. Tocmai de aceea afirm că în unele
situaţii nu poţi aştepta ca nişte oameni să se ridice singuri.
Trebuie să le dăm cu toţii o mână de ajutor. Întreaga ţară trebuie
să se ridice împotriva acestor practici barbare. Nu putem aştepta
ca un singur băiat, sau un singur sat să se ridice. Dar dacă un
băiat, un sat, două sate, o sută de sate, o sută de oraşe, toată
ţara hotărăşte: nu ne vom mai preface că nu cunoaştem această
practică a muncii forţate… atunci, vom progresa. Fiecare dintre
noi are responsabilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi să scape de o
situaţie atât de nedreaptă şi de cruntă.
AC: Să privim chestiunea dintr-un alt unghi. Slorc are
o armată puternică de 400 000 de oameni care a fost antrenată să
asuprească poporul. Cel puţin asta demonstrează modul repetat
în care se comportă. Desigur, într-o Birmanie democratică veţi
avea nevoie de o armată. Odată câştigată democraţia, ce se va
întâmpla cu armata Slorc-ului. Bineînţeles după ce generalii vor
fi daţi afară.
ASSK: Va fi o armată mai bună şi mai onorabilă, care
va fi iubită de popor. Repet, atunci când tata a pus bazele ei, a
văzut-o ca o armată onorabilă, iubită de popor şi demnă de
încrederea lui. În genul de armată pe care ni-l dorim, înşişi soldaţii
vor fi mai fericiţi.
AC: Dar, Daw Suu, până în prezent această armată are
realmente obiceiul să-şi asuprească poporul – pare a fi antrenată
pentru aşa ceva…
ASSK: Nu cred că soldaţii sunt în general antrenaţi să
oprime. Sunt pur şi simplu antrenaţi să se supună. Dacă sunt
antrenaţi să se supună unui ordin care este bun, atunci se pot
schimba foarte repede.
AC: Mă întreb. Chestiune personală: în budism, se
admite că este mai greu să te învingi pe tine însuţi decât pe
inamic. Care sunt luptele interne cu care v-aţi confruntat în
cucerirea sinelui?
ASSK: O… e un război constant. Este vorba de a
dobândi tot mai multă conştiinţă, nu numai de la o zi la alta, ci de
la o clipă la alta. Este o bătălie ce va dura cât voi trăi.
(sfârşit)

(Volumul a apărut la sfârşitul anului 2009 la Editura RAO)
Traducere din limba franceză de Vasile SAVIN
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Coincidenţa contrariilor sau limitele hermeneuticii (II)
Exprimarea prin cuvinte urmează îndeaproape calea
cunoaşterii negative. Limbajul sacrului este, aşa cum am văzut,
apofatic. El poate fi „cuprins” doar de cel care experimentează
unitatea primordială, în cadrul propriei conştiinţe. Cu alte
cuvinte, în unificarea conştiinţei se produce misterul Unităţii şi
al Totalităţii, care devine, în actul cultural al exprimării savante,
hermeneutică. Acest proces al „dezocultării sacrului” poate fi
redat, în termenii utilizaţi de Nicolaus Cusanus, ca o complicatio
care traduce experienţa lui unio. În cultură se regăsesc semnele
unităţii, dintre care cele mai importante sunt arhetipurile.
Sintezele de gândire, orientarea către un centru, riturile de iniţiere
la care ne supune viaţa însăşi, dar în principal experienţa
hermeneuticii, nu reprezintă altceva decât setea ontică a omului
de totalitate şi unitate. Dar această „nostalgie a Paradisului”
descrie, de fapt, o experienţă ezoterică profundă: comuniunea
cu Unul absolut. Pluralitatea experienţelor justifică, în gândirea
lui Eliade, dorinţa de totalitate a omului, situaţia originară în
care toate contrariile sunt unificate. Se poate spune deci că,
ţinând cont de numeroasele experienţe pe care le poate trăi
omul, o hermeneutică ce sintetizează datele originare nu poate
fi decât totală, dar numai în măsura în care este şi plurală. Asta
pentru că totalitatea are întotdeauna sens de integrare a
semnificaţiilor plurivalente, dar şi de ramificare a semnificaţiilor,
care produce continuu alte ramuri. O astfel de gândire, totală şi
plurală în acelaşi timp, indică originea formării intelectuale a lui
Eliade. Acesta s-a raportat încă de la începutul formării sale
culturale la categoriile filosofiei indiene, care nu privilegiază un
anumit punct de vedere, ci unifică mai multe perspective
divergente ale Adevărului unic. Darçanele creează şi sensul
hermeneuticii: plurivocă şi mereu descentrată, aceasta nu
încetează totuşi de a fi orientată către unitate şi centru.
Prin această dublă condiţie a hermeneuticii, Adevărul,
aflat în orizontul înţelegerii, dobândeşte dimensiuni critice. O
hermeneutică plurivocă nu poate privilegia o singură
semnificaţie, deşi se reduce la un singur sens. Dar încă Aristotel
a instituit, atunci cînd s-a referit la Fiinţa ca fiinţă, ca sensul
unic să se spună în mai multe feluri, fapt care face ca experienţa
limbajului să fie o adevărată aventură. Sensul primordial se
„rătăceşte” în vorbirea diversă şi complexă, iar hermeneutica
trebuie să ţină seama de procesul de ocurenţă al limbii. De la
Heidegger aflăm că hermeneutica nu poate părăsi experienţa
temporalităţii şi diversitatea limbajului. Nicio hermeneutică nu
poate fi, în acest sens, o experienţă totală de Adevăr, ci, cel
mult, una mediată de limbaj. În spatele multiplicităţii lingvistice,
Eliade încearcă însă să regăsească unitatea pe care arhaicul o
trăieşte de facto. Este însă justificată o astfel de încercare?
Altfel spus, se poate ridica vălul experienţei discursive?
Eliade nu pare a fi convins de acest lucru. Unitatea se
distribuie în hermeneutică, însă aşa cum sacrul este camuflat în
profan, tot aşa şi unitatea este „ascunsă” în plurivocitate.
Credem că istoricul român al religiilor nu numai că a fost convins
de imposibilitatea hermeneuticii de a recupera unitatea pierdută,
dar a intuit şi eşecul gândirii simbolice de a pătrunde dincolo de
realitatea semnificată. Tehnicile mistice spirituale aveau această
funcţie, dar nu şi tehnicile moderne, chiar dacă acestea din
urmă sunt revalorizate. Hermeneutica ar putea fi însă ocazia
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pentru o astfel de revelaţie. Reamintindu-şi ceea ce a uitat, omul
poate spera să facă pasul dincolo de locul unde îl lasă
hermeneutica. Dar până acolo el constată eşecul oricărei încercări
de a dezoculta sacrul din profan, în ciuda tuturor eforturilor de
înţelegere.
De unde rezultă acest eşec al hermeneuticii? Am văzut
că ceea ce constituie punctul ei forte, întoarcerea către unitate,
îi este şi limită. În cele din urmă, ea nu trimite către nimic altceva
decât către ea însăşi. Autoreferenţialitatea şi pliul creat în
înţelegerea de sine îi extind limitele. Acestea sunt, în primul
rând, de natură gnoseologică. Înţelegerea are întotdeauna o
natură reflexivă şi istorică, aşa cum gândea, de exemplu, Hans
Georg Gadamer.1 Datorită acestei relaţii mediate de gândire dintre
Adevăr şi hermeneutică, nu poate exista o relaţie directă cu
Adevărul pornind dinspre hermeneutică; mai ales că distanţa
care separă omul modern de locul nonascunderii este
incomensurabilă. Arhaicul nu poate fi recuperat de cadrele
gândirii moderne, chiar dacă se reface drumul înapoi, prin
anámnçsis. În realitate, hermeneutica nu reprezintă altceva decât
drumul parcurs de Adevăr de la început în prezent, adică ceea
ce se numeşte tradiţie. Conştiinţa alterităţii urmează îndeaproape
problema incomensurabilităţii Adevărului. Rămâne inevitabilă
constatarea că „drumul înţelegerii istorice este un fel de ocol
inevitabil pe care trebuie să îl facă cel care înţelege atunci când
nu mai poate avea acces nemijlocit la ceea ce este spus în
tradiţie”.2 Mediată reflexiv, hermeneutica nu poate ţine locul
cunoaşterii religioase. Observăm astfel că în nuvela „Podul”
Eliade plusează pe această comparaţie dintre experienţa logică a
hermeneuticii şi revelaţie. Hermeneutica încetează atunci când
are loc revelaţia identităţii Âtman-Brâhman. Răspunsul corect
se obţine prin revelaţie, nu prin „ocolul hermeneutic”, chiar dacă
acesta are o funcţie anamnetică.
Cu toate acestea, Eliade nu vede o problemă în
incapacitatea funciară a limbajului de a exprima realităţi
contraditorii, specifice planului mistico-religios. Omul rămâne o
fiinţă cu posibilităţi creatoare infinite, în ciuda finitudinii gândirii
sale. Relativitatea Adevărului înseamnă că nicio ipoteză nu este
privilegiată. Dar dacă ipotezele şi criteriile adevărului nu se
exclud, atunci un fapt poate fi valorificat într-o pluralitate de
sensuri. Există în acest sens adevăruri care nu se supun unui
singur plan de înţelegere. Orice idee este un punct de vedere
relativ.3 Dacă nu se poate acorda încredere capacităţii gândirii
de a concilia contrariile, atunci se poate privi mintea umană ca
un joc de fractali, în care semnificaţii contrare formează sensuri
unice, printr-un alt fel de legătură, pe care Eliade nu ezită să o
gândească în caracterul ei magic. Omul autentic, deci şi
interpretul perfect, este cel care îşi schimbă des părerile, care
acceptă jocul infinit al semnificaţiei.4
Cu alte cuvinte, eşecul înţelegerii nu conduce la o
suspendare definitivă a sensului, ci doar la amânarea acestuia
sau la ocazia producerii evenimentului Adevărului în alt loc decât
în cel al conştiinţei istorice. Iată de ce Eliade are nevoie de teoria
transconştientului, pentru a crea un spaţiu mental unde
contrariile şi negaţiile sunt absorbite într-un tip de înţelegere
translogică. În acest spaţiu al coincidenţei contrariilor se nasc
fantasticul şi dialectica sacru-profan. Suspendând logica,

fantasticul nu duce la negaţia sensului, ci, dimpotrivă, la
plurivalenţa semnificaţiilor.5 Înţelegerea eşuează prin însăşi
dimensiunea sa istoric-determinată. În locul ei apare
ambiguitatea, ca limită extremă a gândirii, ca indeterminism şi
incertitudine: „Fiind propriul său termen de referinţă, fantasticul
comportă toate interpretările posibile şi toate semnificaţiile.”6
De aici rezultă şi infinita libertate a interpretului, care, în lipsa
înţelegerii, se poate comporta cu faptul brut ca şi cum l-ar
înţelege, transformându-l pe măsura nostalgiilor sau aspiraţiilor
sale. Atâta timp cât semnificaţiile rămân ambigue, iar sensul
este suspendat ori amânat, sacrul îşi face apariţia. Considerăm
că o astfel de „ocultare a misterului care se arată” este apanajul
doar al unei cunoaşteri apofatice, în care limbajul este pus între
paranteze, iar logica se ambiguizează la maxim.
Cunoaşterea ni se revelează, astfel, ca un dans al
ocultării şi dezocultării, consecventă principiului dialecticii sacru
- profan: când ceva se arată, altceva se ocultează. În cazul
înţelegerii hermeneutice, limitele interpretării determină un act
autoreflexiv ce dă naştere la un nou tip de înţelegere: dacă sacrul
sau simbolul nu pot fi înţelese, atunci interpretarea lor conduce
la descoperire, la revelare. Hermeneutica devine altceva: se
transformă, aşa cum am văzut, într-o tehnică spirituală care
experimentează, şi nu interpretează, simbolul. Eliade pare a spune
că hermeneutul este chemat să trăiască sacrul şi simbolul, să
aibă o experienţă spirituală, să fie iniţiat; prin acest act spiritual,
obiectivitatea şi reflexivitatea se transformă în subiectivitate şi
enstază. Pierzând din înţelegere - o idee, odată ce este înţeleasă,
se degradează7 - hermeneutul câştigă în experienţa apropierii de
Adevăr. Din acest moment, i se deschid două posibilităţi: dacă
rămâne în planul reflexivităţii şi vrea să înţeleagă, atunci fie
disociază termenii, stabilind o separaţie între sacru şi profan,
aşa cum Altizer crede că procedează Eliade, fie tinde să unească
fenomene opuse; în schimb, renunţând la înţelegere şi
experimentând Adevărul, interpretul cuprinde adevărata
semnificaţie a coincidenţei contrariilor: nu unitate sau
complementaritate a sensurilor, ci substituire de sensuri, trecere
unul în celălalt, printr-o dialectică misterioasă. (va urma)

Andra Alexandra Lupaşcu

Cu ochii spre bolta de aur
Mă uit iar spre cer
Parcă aştept ceva,
Tu stai, mă priveşti,
Şi taci.
Trec ore şi stau,
Aştept să mă simţi,
Să ştiu că mă vrei,
Să ştii că te vreau
Cu ochii stinşi,
Cu zâmbetul deschis,
Eu ştiu,
Tu ştii…

Bogdan SILION
Note:
Hans Georg Gadamer, Adevăr şi metodă, Editura Teora,
Bucureşti, 2001, p.452;
2
Ibidem;
3
Mircea Eliade, Puncte de vedere, în Oceanografie, Drumul spre
centru, Editura Univers, Bucureşti, 1991, p.43. Eliade susţine
din nou poziţia darçanelor indiene, care privesc adevărul din
diverse perspective, multe dintre ele incompatibile;
4
Mircea Eliade, Despre o anumită experienţă, în Oceanografie,
Drumul spre centru, p.14;
5
A se vedea şi Adrian Marino, Dicţionar de idei literare;
, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, pp. 671-672;
6
Ibidem, p. 673;
7
Mircea Eliade, Insula lui Euthanasius, Simbolismul arborelui
sacru, în Drumul spre centru, p. 232.

Ascultă iar marea…

1

Nisipu-i bronzat
De soarele galben,
Iar marea de ţărm,
Voios se atinge.
Trec ore în şir,
Trec zile ori nopţi,
Iar eu stau şi ascult,
Al mării ecou.
Spre seară,
Se lasă încet peste mal
O linişte rece,
Spre al morţii amar.
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Nicolae BACALBAŞA

Malta
Al naibii loc! Totul este amestecat. În primul rând
limba. Multă vreme maltezii credeau că vorbesc într-un
dialect fenician, punic. În 1934 această limbă a înlocuit oficial
italiana; coexistând şi azi cu engleza. Cu limba ultimilor
stăpâni a acestor stânci.
Cu această ocazie s-a cercetat şi limba „malteză” şi
s-a văzut că este o arabă puternic amestecată cu italiana.
Malta este singura ţară europeană populată
exclusiv cu arabi, sau singura ţară arabă populată exclusiv
cu europeni arabofoni sau cu creştini care cred că sunt
europeni.
Catolici convinşi, maltezii se roagă numindu-l pe
Dumnezeu – Allŕ. Toleranţi, construiau pentru duşmanii lor
căzuţi în captivitate - moschei. Fiecare are dreptul să se
roage pe legea lui!
Dar când aceşti captivi se răsculau, maltezii erau
nemiloşi. Malta este un pilon de pod prăbuşit şi un azil al
răscrucilor mării. Cândva un pod gigant unea Europa şi
Africa.
Cu 250.000 de ani în urmă, Malta era încă legată de
Sicilia dar ruptă de Africa de Nord.
Gonită de gheţurile ce se înstăpâneau în Europa,
animalele mergeau tot mai mult în sud şi ajungeau aici unde
apa şi hrana scădea în decursul vremurilor.
De atunci au rămas în grotele insulei oasele
elefanţilor pitici, a hipopotamilor, a lebedelor gigante.
Când circuli prin Mediterana de-a lungul, dai musai
de Malta. Între Peninsula Italică şi Africa este considerată a
doua poartă de intrare în Mediterana. Aşezată în centrul
Mediteranei, arhipelagul e un fel de buric al acesteia.
Cinci insule - două mari (Malta şi Gozo) şi trei mici.
Cu totul 316 km2. Mai toată lumea stă în insula Maltei.
Un podiş calcaros, înalt de 250 de metri şi prăbuşit
în sud în mare printr-o faleză maiestuoasă.
La sud-vest de ele, aparţinând Italiei, alte două
insule: Linosa şi Lampedusa. Ultima a dat o familie princiară
ce a dăruit un mare scriitor al secolului, scriitor ce poartă
numele insulei.
Piatră multă, pământ puţin, apă dulce şi mai puţină.
Malta este un pământ al setei. Soare mult şi apă
puţină.
Plouă rar şi trupul cavernos al insulelor nu ţine
apa. Râurile curg aici numai câteva ore după ploaie. În rest
seacă. Din toate părţile bat vânturi uscate. Din sud siroco
aduce o dată cu seceta praful.
Unul dintre marii maeştri ai ordinului, Alof de
Viguacourt, a construit în secolul XVII un apeduct pentru
Valetta.
Totuşi şi azi apa costă mai mult decât vinul!
Iar ce curge la robinet e sălciu, se poate bea cu
greutate.
Statul posedă monopolul colectării apei de ploaie
şi izvor. De nevoie s-a recurs şi la desalinizarea apei de
mare.
La mijloc de codru des toate păsările ies.
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Soarta a proţăpit Malta la răscrucea drumurilor
Mediteranei. În nord doar 93 de km o despart de Sicilia, în sud
240 km o separă de Tunis.
Acest pământ al setei a atras în ciuda sărăciei sale piatră maroniu-gălbui untoasă sclipind în soare şi atât - o mulţime
de seminţii care au văzut în el una din cheile mării.
Primii care au poposit pe stâncile Maltei au fost pescari
veniţi din Sicilia cu 6000 de ani în urmă.
Urmaşii lor, folosind unelte de piatră şi săpând în stânca
moale a insulei, au lăsat construcţii uimitoare.
Unii le-au comparat cu construcţiile incaşe din Peru.
Blocuri gigantice de câteva tone sunt băgate unul în
altul cu o exactitate fără rosturi, cum nici astăzi n-am putea. Şi
fără mortar.
Cu 4000 de ani în urmă, un impuls pe care iar nu ni-l
putem lămuri, i-au făcut pe locuitori, ca printr-o imensă trudă, săşi transfere templele sub pământ. Aşa a apărut Hipogemul.
Sub pământ, săpat în stâncă, este replica - ca imaginea
în oglindă - a templelor de la suprafaţă.
Trei etaje subterane de construcţii complexe.
Se pare că era la început loc de rugăciune, de iniţiere a
tinerilor sacerdoţi. Apoi a devenit cimitir.
Podeaua templului subteran este acoperită de apă
limpede ce se prelinge de pe bolţi.
Malta a fost pe atunci inima religioasă a Mediteranei
occidentale. Aici găsim cele mai vechi şi mai monumentale
construcţii megalitice din Europa.
Ceramică zgâriată, zeiţe ale fertilităţii cu forme
debordante, asemănătoare celor din sudul Franţei, Liguria, Sicilia.

(va urma)

Gheorghe Panait

Ilie Matei

Micro-foileton
Moş Gheorghe Cioculeţ
Obrazul ars de soare era încadrat de un cioculeţ albcoliliu, pieptănat cu grijă. Aşa că oamenilor din mahala
le-a venit uşor să-i adauge numelui şi porecla Cioculeţ.
Moş Gheorghe Cioculeţ, aşa-l ştiam, de când picioarelemi desculţe au prins să lipăie pe pietrele încinse de soare
ale mahalalei.
Era bătrânul dintr-o mahala bătrână de pe valea portului,
în care s-a născut şi a murit. Fusese pe vremuri marinar,
vânzolise mări şi oceane, când pe vase româneşti, când
pe cele străine. Un bătrân lup de mare pe care viaţa î1
învăţase multe, poate prea multe. Vânturase prea mult
apele şi vremurile, ca să-şi mai facă un rost. Rămas singur,
trăia pe lângă nişte neamuri de-ale lui, fără să stânjenească
pe nimeni. Obosiseră babele din mahala încercând să-l
însoare. De atunci au trecut mulţi ani, babele peţitoare
mai muriseră, altele nu mai voiau să-şi bată capul. Trăia
retras într-o căsuţă, dar o anumită demnitate î1 însoţea
pretutindeni, fără să o afişeze în mod ostentativ. Oamenii
maturi î1 respectau pentru acest lucru,dar mai ales pentru
respectul pe care îl avea pentru fiecare dintre ei.
Avea o mare dragoste: Copiii - şi nu pentru ai lui, pe
care nu-i avea, ori ai neamurilor. Nu. Pentru toţi copiii. Îi
plăcea nespus de mult când copiii î1 strigau dându-i bineţe:
- Sărut mâna, Moş Gheorghe. Ce mai faci?
Se oprea din mersul acela agale, bătrânesc, parcă anume
calculat să nu-şi consume inutil energia. Un zâmbet cald,
pe care i-l cunoşteau fiii mahalalei, îi lumina tot chipul.
Ridurile parcă dispăreau în ciocul alb-coliliu ce-i încadra
bărbia.
- Ce să fac!? Binişor, măi tată, binişor. Mulţumesc
frumos.
Apoi îşi continua drumul cu acelaşi pas rar şi măsurat.
El, Moş Gheorghe, nu se grăbea niciodată. Timpul îşi
pierduse răbdarea cu el, nu găsise încă măsura cu care
să-i drămuiască trăirea. Aşa că nici timpul nu se mai
grăbea, se târa cu paşi mici şi măsura în urma lui.

Fata care vinde flori
Fata care vinde flori în piaţă
Nu mi le împachetează în grabă
Florile au şi ele dreptul la viaţă
Trebuie mângâiate acolo pe tarabă.
Ea se desparte cu greu de fiecare fir
Cu grijă îşi alintă florile sale
Ea însăşi e un boboc de trandafir
Îmi spune: „Viaţa costă multe parale!”
Să puneţi în apă un bănuţ de argint
Astfel verde va rămâne... boboc
Să mă credeţi, vă rog, că nu mint
Apoi îmi zise: „O să aveţi şi noroc!”
Fata care vinde flori în piaţă
Se desparte cu greu de fiecare fir
Florile au şi ele dreptul la viaţă
Ea însăşi e un boboc de trandafir.

Împărtăşanie
Aseară, tăind pâine pentru fiica mea,
Undeva, acolo, la noi, în bucătărie
M-am rănit la un deget şi tare mă durea
Sângele colorând intens acea felie…
Apoi, fiica mea, din ea, cu sârg a muşcat
Însă eu nu m-am simţit deloc bine
Să fi săvârşit eu oare vreun păcat,
Fiindcă ea s-a împărtăşit cu mine?

(va urma)
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Eugen HOLBAN
INSTALAŢII TEHNICE
DIN ZONA TECUCI – ZELETIN
- Morile de apă În zona etnoculturală Tecuci – Zeletin documentele
istorice şi de arhivă menţionează un mare număr de „vaduri de
moară”, mai ales pe cursul inferior al Bârladului. Să fie vorba,
oare, doar de anumite segmente din albia râului, unde
conformaţia naturală a albiei permitea amenajarea unor iazuri –
iezături, strict necesare funcţionării în bune condiţii a morilor
de apă, dar în care sătenii nu interveniseră până la data redactării
actului în nici un fel? Formularea respectivă apare de obicei
confuză, lăsând loc interpretărilor. Astfel, citind menţiunea care
se face în actul de vânzare-cumpărare a unei suprafeţe de pământ
care intersectează albia râului ori se mărgineşte cu ea, că se
vinde şi cu „un vad de moară”, putem presupune următoarele:
1.Că vadul de moară era locul în care conformaţia albiei
râului favoriza amplasarea unei mori de apă, fără ca asupra lui
să se fi intervenit într-un fel. Există însă şi formularea „(...) cu
loc de vad de moară în Bârlad (...)”, cum ar fi uricul din 26
martie 1624 (C.D.M., supliment) emis de Radu Tomşa Vv pentru
Condre, mare vameş, care ar putea pune problema excluderii
acestei ipoteze;
2.Că mult folosita menţiune numeşte locul în care s-au
făcut deja amenajările aferente de colectare şi dirijare a apei,
urmând a mai fi construită doar moara;
3.Că s-a început, de fapt şi construirea acesteia, dar,
din cine ştie ce motive, lucrările au stagnat într-o anume fază;
4.Că în vadul respectiv au mai existat de-a lungul
timpului, cândva, una sau chiar două mori, dar care, la data
întocmirii actului, mai existau doar urmele;
5.Că în vadul de moară ar fi putut exista o moară, dar
care, la data redactării actului nu mai funcţiona. Fusese probabil
abandonată şi se afla într-o stare avansată de degradare;
6.Şi, în sfârşit, ipoteza cea mai optimistă, anume că
moara să fi fost chiar în stare de funcţionare, dar conform
obiceiului, în text s-a menţionat doar „vadul de moară”. Se
ignora astfel partea esenţială, adică moara, deoarece fie că nu
făcea parte din tranzacţie, fie că era încorporată în expresia
consacrată, pomenită mai sus.
Adică se vindea o parte din terenul arabil şi o parte
din vadul de moară, unde, pe lângă moara existentă deja, dar
ruinată, se mai putea amplasa o alta nouă. Presupunerile noastre
nu se bazează pe intuiţie, ci, mai ales, pe conţinutul
documentelor istorice, pe care le-am analizat. De obicei, atunci
când este vorba de un act de vânzare-cumpărare, iar moara se
vinde aşa cum am menţionat mai sus şi cu o anumită suprafaţă
de teren agricol, formularea este sumară, adică cea consacrată:
„şi un vad de moară”. Deşi în actele respective nu se
menţionează, vadul de moară avea implicaţii substanţiale în
preţul total al tranzacţiei. În ceea ce priveşte ignorarea unor
obiective – precum morile – care, uneori constituiau de fapt
motivul principal al tranzacţiei, nu credem că s-ar putea datora
unui viciu de formă. Ar putea fi mai degrabă un mod mai puţin
cinstit – binecunoscut la noi – de sustrageri de la unele taxe şi
impozite.
Când în jurul morii apărea însă o gâlceavă ceva mai
„fierbinte”, mai ales între rude sau între răzeşii unei comunităţi
săteşti, „grămăticul” era obligat să intervină cu detalii
lămuritoare, pentru a-i conferi actului invulnerabilitatea
necesară.
Astfel, după ce menţionează, prin formula consacrată,
vine în completare cu precizări, referitoare la iazuri şi iezături
şi chiar la mori, pe care nu le-ar fi menţionat probabil, dacă nu ar
fi apărut un motiv special.
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foto 1
Bunăoară, în anul 1646 – f.l.f.z. – Crucean, feciorul Irimii şi al
Măgdălinei, nepotul lui Isăilă din Movileni, vinde moştenirea de
la părinţii săi „un vad de moară în apa Siretului (...)” şi, mai
departe, „(...) în care vad au deschis tătâne-meu şi cu unchiul
meu Telul, care vad cu iaz, l-am iezuit cu multă cheltuială şi
multă clacă ce din lac şi din baltă au făcut părinţii noştri cu
ştirea tuturor răzeşilor noştri şi nici unu n-au vrutu să puie un
ban la cheltuială, ce singuri părinţii noştri au făcut-o şi iazul
şi moara, la zilele lui Vasile Vodă (...)”.
Iată deci că datorită unei neînţelegeri între localnici,
textul a dezvăluit până la urmă un adevăr şi nume că, în vadul
citat iniţial există totuşi o moară.
Dar nu numai atât. Crucean justifică vânzarea vadului
de moară ca datorându-se unei situaţii critice pe care o traversa
familia lui. „(...) Şi noi, pe urma părinţilor noştri, până acum
agiungându-ne lispa, i-am întrebat pre toţi, rude şi ai noştri,
dintr-amândouă ţărmuri şi din Movileni şi din Mirceşti şi n-au
vrut să ne întoarcă cheltuiala ce au cheltuit-o părinţii noştri
şi pe urma lor ce am cheltuit noi”. Din această parte a textului
transpare încă un aspect cu pronunţat caracter socio-economic.
Când spune cum e făcută moara, moştenitorul încearcă
să precizeze calitatea – dreptul – părinţilor săi de a fi singurii
proprietari şi, bineînţeles, dreptul de coproprietar al unchiului
său Telul, deoarece au cheltuit şi au muncit singuri. Reiese, de
asemenea, foarte clar că această iniţiativă individuală nu era
(chiar) proprie comunităţilor săteşti din vremea respectivă, că,
de fapt, construirea unei mori presupunea un efort comun, ce se
realiza practic prin asocierea unui grup sau a unei întregi
comunităţi săteşti. Asocierile se făceau de obicei pe „spiţă de
neam”.
După cum se spune în text, părinţii lui Crucean au
solicitat insistent celorlalţi răzeşi asocierea în vederea construirii
şi apoi a folosirii în comun a instalaţiei, dar au fost refuzaţi.
În plus, şi Crucean, moştenitorul de drept al morii,
ajungând la ananghie financiară, probabil din cauza datoriilor
pe care părinţii săi le făcuseră în vederea amenajării unei instalaţii
de asemenea proporţii şi, nevoit fiind să vândă o parte din ea,
face din nou apel la rubedenii şi la toţi răzeşii din sat. Nimeni nul sprijină pentru a păstra moara, pentru a n-o înstrăina. Motivul?
Poate fi atât de ordin general, adică accentuarea procesului de
disoluţie al stăpânirii în devălmăşie, sau de ordin particular, adică
inoportunitatea economică a acestei mori. Logic, moara nu putea
fi eficientă, dacă mai existau deja în sat şi alte instalaţii

asemănătoare. Acesta ar putea fi unul dintre motivele care i-a
determinat pe consătenii lui Crucean să nu investească nimic în
ambiţioasa iniţiativă a unui răzeş susţinut doar de o rudă
apropiată.
Pe de altă parte, textul actului de vânzare-cumpărare
trebuia să convingă neapărat că moara nu aparţine obştii sau
vreunui grup de răzeşi – ca de obicei - iar prin vânzarea ei nu se
tulburau principiile juridice-tradiţionale ale stăpânirii în
devălmăşie.
În altă ordine de idei, se pare, nici treburile morii nu
mergeau prea bine, în cazul în care proprietarii reuşiseră s-o
pornească. Să fi fost oare de vină concurenţa?
Apelând din nou la logică, vom deduce că satul nu stătuse – în
nici un caz – fără mori până la data respectivă, iar în cazul în care
n-ar fi avut nici una, orice iniţiativă de construire ar fi fost
acceptată de majoritatea populaţiei şi în nici un caz nu ar fi fost
respinsă categoric. Revenim la citat: „(...) Deci noi, văzându că
nu ne mai întorc cheltuiala am învândutu dumisale giupânului
Gheorghiţă din Strizeşti, acel iaz şi acel vad de moară, dereptu
cincizeci de galbeni partea mea, precum au cheltuit părinţii
mei, fără partea Telului, numai am vândutu eu apa şi vadul
morii cu loc de mori, fără, câmp. (....)”.
Reiese din pasajul citat mai sus că tranzacţia se făcea
doar pe vadul de moară cu iazul fără „câmp” şi „fără partea
Telului” (?). Care să fie oare partea Telului?
O situaţie cu totul specială relevă şi textul actului emis la 2
septembrie 1644 de voievodul Moldovei Vasile Lupu, care solicită
starostilor de Putna şi de Tecuci să strice iezurile morilor de pe
Siretul din interiorul graniţei Moldovei care inundă fâneţele şi
grădinile din vecinătate: „(...) deci am zâs că sânteţi volnici săşi facă mori pe hotarul lor, n-am ştiut că sântu jumătate pe
hotarul ţărei, iar acum dacă am înţeles tocmeala, nu voi să
lăsăm să facă iaz morilor sale pe hotarul ţărei (...”).
Găsim aici informaţii destul de importante, referitoare
atât la densitatea morilor de apă, cât şi la impedimentul pe care
îl reprezentau în unele cazuri iazurile pentru grădinile şi fâneţele
din apropierea lor.
Deşi nu se specifică numărul morilor, putem bănui că
este vorba de un număr semnificativ, din moment ce doar acelea
aşezate pe firul graniţei au stârnit un scandal atât de mare, încât
s-a implicat în el însuşi Domnul Ţării. „Să mergeţi să tăiaţi
toate morile (...)”, porunceşte Domnul, „(....) Aşijderea şi ei
unde vor şti că s-au făcut mori de iastă parte cu iaz pre locul
lor, să ziceţi să le strici şi ei (...)”. Iată că, în acelaşi spaţiu,
chiar pe firul graniţei existau şi morile moldovenilor şi ale
muntenilor, ceea ce susţine afirmaţia noastră, referitoare la
numărul mare de mori existente în zonă şi, care, datorită
conflictului ivit, sunt menţionate în toată dimensiunea lor. (Ştefan
Andronache, D.I.T., Tecuci, 2001, p. 18-19).
Într-un document emis la data de 8 octombrie 1649, este
menţionat un vad de moară pe apa Bârladului. „(...) patru părţi
din satul Costeşti cu vad de moară pe apa Pereschiu (...) cu vii
pomi din satul Tudoreşti şi partea Polobocăi cu mori în
Pereschiu (...)”.
Tot la data de 8 octombrie 1649, Matei Basarab Vv. mai
cumpără şi dăruieşte mănăstirii satul Urseşti cu mori umblătoare
pe Bârlad (C.D.M. II, 1649, oct. 8, Iaşi). Este vorba desigur de un
amănunt deosebit de important şi anume, de menţionarea morilor
umblătoare şi pe albia Bârladului, mori despre care am pomenit
într-un articol publicat anterior.
În catagrafia de mori „şi de pâine...”, din 20 mai 1828,
făcută în judeţul Tecuci, în urma unei secete cumplite dublată
de o .... invazie de lăcuste, apar menţionate printre stocurile de
cereale, de fân şi paie şi morile de apă de pe Bârlad, Tecucel,
Zeletin, Doroftor..... „Ocolul Târgului” Tecuci ( A.N.Gl., fond
pref.Tecuci, D.10/1828).

Sunt menţionate un număr total de opt mori, din ele,
şase erau amplasate pe apa Tecuciului. Fiecare moară avea câte
două pietre şi iaze.
2) Două mori cu şase pietre erau amplasare pe albia
Bârladului, amândouă într-o iezătură la moşia lui Costache
Conachi din Ţigăneşti.
În final apare următoarea menţiune: „Morile însemnate
mai sus, atât cele de pe apa Tecuciului cât şi cele de pe apa
Bârladului, umblare(a) lor cu temeiu, urmează toamna şi
primăvara, iar piste an cu zăpor, când se întâmplă sloată de
„ploi, iar cându-i secetă nu umblă nicicum”.
Nu se dau detalii despre tipul de moară. (A.N.Gl.Fond
Prefectură Tec.,D.10/1828)
Ocolul Bârladului
Total şase mori, toate pe apa Bârladului.
„Două mori cu şase pietre, sub un acoperământ cu iezătură pe
apa Bârladului, în satul Drăgăneşti. O moară cu trei
pietre”.(A.N.-fond prefect.Tec.-D.10/1828.)
Ocolul Zeletin – 1828, mai, 17.D.10/1828
Pe apa Zeletinului, Ghinoaia şi Doroftor.
- Una moară cu două roţi, cu iaz ce primeşte două ape – Berheci
şi Zeletin – sat Gohor.
- Una moară cu roată în dreptul satului Galbeni;
- Una moară cu roată, cu iaz pe apa Zeletinului „umblă la vreme
de zloată, la secetă şi de uscată”.
- Una moară cu roată, cu iaz.
În aceeaşi zonă sunt menţionate încă două morişti dar,
atenţionează redactorul textului că „sunt mici şi fără pietre,
deci să nu fie luate în seamă”.
- Una moară la satul Glăvăneşti, a mănăstirii Răchitoasa, cu
două părechi de pietre, cu iaz.
- Una morişcă de la sat Bereşti, cu iaz, cu roată pe apa
Dobroftorului.
- Trei morişti cu câte o roată, pe moşia Stăniseşti, tot pe apa
Dobroftorului cu iazuri.
- Trei morişti cu câte o roată, pe moşia Stăniseşti, tot pe apa
Dobroftorului.
- Trei morişti cu câte o roată, pe moşia Stăniseşti, tot pe apa
Dobroftorului cu iazuri.
- Una morişcă cu roată, cu iaz a lui Manole Gociu, pe moşia
Oprişeşti, cu câte o roată.
- Una moară cu două perechi de roate – Burduşani, cu iaz.
- Una moară pe apa Zălătinului, pe moşia Oprişeşti, cu două
perechi de roţi, cu iaz.
- Una moară cu iaz, cu două perechi de roţi a sfintei mănăstiri
Răchitoasa.
- Una moară cu roată, cu iaz pe moşia Putinele, a răzeşilor.
- Una moară cu roată, a lui Ioniţă Huiban.
- Una moară cu roată, cu iaz pe moşia satului Golăeşti, cu iaz.
- Una moară cu iaz, tot pe apa Zăletinului.
Total, în ocolul Zeletinului s-au înregistrat douăzeci
de mori, „care aceste toate mori umblă primăvara două luni şi
toamna iarăşi două luni şi când plouă pisti an când este sloată,
iar la săcită să usucă de mergi cu papuci şi când îngheaţă cu
cioboti potcovite”.
Spre deosebire de celelalte două ocoale, aici este
menţionat un amănunt deosebit de important şi anume, o parte
componentă a morii, adică roata sau, după caz, roţile. Este vorba
de un amănunt deosebit de important, pentru stabilirea
tipologiei, dar nu suficient. Nu este indicat şi tipul roţii, adică
roată verticală „asemănătoare celei din com. Brăhăşeşti, care a
mai persistat până în zilele noastre, sau pe orizontală, sau de
ambele tipuri?
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Morile de apă
(urmare din p.39)

Logic, dacă ar fi fost vorba de cele două tipuri de roţi,
ar fi fost sesizate probabil, de cel care a redactat textul.
În catagrafie sunt indicaţi şi stăpânii morilor, care sunt
de obicei mari proprietari şi cu funcţii importante în stat. O
singură moară este proprietate răzăşească.
Interesant este faptul că în timpul cercetărilor de teren am aflat
de unele mori situate chiar în locurile indicate în catagrafia de la
1828, cum ar fi bunăoară cea de la locul întâlnirii Berheciului cu
Zeletinul.
În dreptul fiecărui sat mai erau amplasate în primul
deceniu al secolului al XX-lea încă 2 – 3 mori. De la distanţă,
adăpostul morii arăta ca o baracă – ceva mai mare – construită
din lemn.
În trecutul mai îndepărtat baraca era construită din
bârne. Stăpânul morii îşi mai construise alături de moară şi a
locuinţă. Aici locuiau, cu rândul, câte unul sau doi membri ai
familiei pentru a supraveghea măcinatul şi a îngriji de animalele
pe care le creşteau aici (în special vaci, porci şi păsări).
Atunci când exista apă suficientă, de obicei toamna şi
primăvara – şi dacă aveau şi clienţi – morile măcinau fără oprire.
Deseori, chiar dacă aveau casă şi în sat, se mutau aici majoritatea
membrilor familiei, mai ales în anotimpul călduros.
În afară de morile amplasate pe cursurile acestor două
importante râuri, sătenii mai amplasau mori şi pe cursurile unor
pârâiaşe nesemnificative care coboară de pe dealurile ce
străjuiesc Valea Berheciului, chiar prin vatra satului sau prin
apropiere.
O astfel de moară a mai funcţionat încă o vreme şi
după cel de-al doilea Război Mondial, iar ruinele ei se mai pot
vedea încă şi astăzi în marginea satului Schineni, com. Brăhăşeşti
(foto 1).
Morile amplasate pe albiile micilor pârâiaşe funcţionau
cu mari întreruperi, adică cam în felul în care menţionează autorul
catagrafiei în text pentru toate instalaţiile. Morile amplasate pe
albiile Berheciului şi ale Zeletinului aveau întreruperi mari doar
în perioadele foarte geroase ale iernii. Pe timpul verii, oricât de
secetoase, apa se aduna – mai greu, dar se aduna totuşi.
Moara de la punctul de întâlnire al Berheciului cu
Zeletinul – despre care am pomenit mai sus, a funcţionat încă şi
în perioada interbelică, moara fiind a unui gohorean. (inf.de teren)
De asemenea, moara de la Galbeni a funcţionat până la
jumătatea secolului al XX-lea. Ceva mai jos, în dreptul satului
Nărteşti şi a satului Ţepu au mai funcţionat, în aceeaşi perioadă,
încă două mori. (inf.de teren)
În locul de vărsare a Berheciului în Bârlad a funcţionat moara
familiei Moţoc din satul Negrileşti. Aici locuia tot timpul întreaga
familie a unuia dintre feciorii proprietarului. Moara funcţiona
încă prin 1955 şi avea tot timpul de lucru. Mulţi săteni din
comuna Negrileşti, precum şi alţii din aşezările învecinate,
preferau să macine aici, mai ales grâul, deoarece – după cum
spuneau sătenii – făina era mai bună decât cea măcinată la morile
mecanice.
Surprinzătoare prin informaţia pe care o aduce, este
statistica lui G.I. Lahovary din Marele Dicţionar Geografic, unde
apar 20 de mori de vânt şi 38 de mori cu aburi. Prin urmare, în
perioada în care apăruseră deja instalaţiile moderne, un mare
număr de mori de vânt mai supravieţuiau încă. (G.I. Lahovary,
Marele Dicţionar Geografic, p. 569).
- va urma -
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Poşta redacţiei:
Am primit de la colaboratorul nostru Cornel
Sântioan Cubleşan din Breaza un grupaj de poeme
interesante, asupra căruia vom reveni în măsura în
care spaţiul ne va permite. O confuzie amuzantă ne
obligă să anunţăm sau să reamintim celor interesaţi
că la revista noastră nu se fac abonamente, datorită
statutului său special; de aceea, vă rugăm, stimate
domnule Cubleşan, să ne vizitaţi, cu prima ocazie,
pentru a vă recupera suma trimisă pentru abonament.
Mulţumim mult domnului Ioan Suciu din
Braşov pentru frumoasele cuvinte la adresa revistei
noastre dar şi pentru cărţile domniei sale, pline de
sensibilitate, adevărate recitaluri ale metaforei.
„Estimp sau tabloul periodic al sentimentelor”, apărută
la Ed.Limes, din Cluj Napoca, la sfârşitul anului 2009,
este un adevărat eveniment, nu numai pentru spaţiul
literar braşovean.
Ultima oră: Cărţi primite la redacţie:
Mirela Burhuc – Între cer şi pământ” şi „Poeme
cu fragmente de pluş”, ambele la Ed.Opera din
Bucureşti (2010); Costel Iftinchi – „Gânduri
nespuse”, Ed.Pim, Iaşi (2009); Maximilian
N.Popescu-Vella – „Coşava”, II, Ed.Sinteze, Galaţi,
2010; Adrian Georgescu – „Rebutarea omenirii”,
Sieben publishing, Bucureşti, 2009; Stan M.Andrei
– „Sărbători gramaticale”, Ed.Olimpias, Galaţi, 2009.
Redacţia

Radu MOŢOC

ILUSTRAREA SENTIMENTELOR PRIN GRAVURĂ (V)
Cel ce a studiat în profunzime începuturile artei grafice
româneşti este Gheorghe Oprescu. Lucrarea, în două volume,
rămasă ca un reper pentru acest domeniu, intitulată Grafica
românească în secolul al XIX-lea, a apărut la Fundaţia Regală
pentru literatură şi artă, în anul 1942. Autorul mărturiseşte în
introducere faptul că singurele locuri unde se pot efectua
cercetări ample în acest domeniu sunt: Secţia de stampe a
Academiei Române, Biblioteca V.A.Urechia din Galaţi
(subl.red.), Muzeul Aman, Muzeul Simu şi Muzeul Militar. Faptul
că Gh. Oprescu menţiona importanţa secţiei de stampe de la
Biblioteca V.A.Urechia ne sugerează faptul că unele dintre
lucrările adăpostite în această prestigioasă bibliotecă pot fi
unicate în România, dar şi faptul că V.A.Urechia cunoştea foarte
bine valoarea gravurilor şi manifesta un gust rafinat la
achiziţionarea acestora.
Toma Stelian (1860-1925), fost ministru al justiţiei, era
şi un colecţionar de artă. Casa construită pentru el în anul 1914
de către arh. I.D.Berindei, pe şoseaua Kiseleff la nr.10, a fost
donată statului în 1926 cu scopul să devină un muzeu de artă,
care să-i poarte numele, care a constituit ulterior nucleul viitorului
Muzeu Naţional de Artă a României. În prezent această casă,
monument istoric de importanţă naţională, găzduieşte sediul
central al P.S.D., partid care, în anul 2004, a solicitat să cumpere
clădirea.
Gh.Oprescu, în calitatea lui de director al Muzeului
Toma Stelian, organizează acest muzeu, dar nu neglijează să
facă şi expoziţii internaţionale anuale axate mai mult pe grafică
italiană, franceză, engleză şi germană. Una dintre aceste expoziţii
de pictură, sculptură şi gravură, a fost organizată în colaborare
cu Institutul de Cultură Italiană din Bucureşti, în perioada 21
aprilie-15 iunie 1935. Se cuvine a aminti şi contribuţia miniştrilor
N.Titulescu, Alex.Lapedatu pentru sprijinul moral şi material la
reuşita acestei expoziţii care a constituit o cooperare intelectuală
italo-română. Catalogul publicat cu această ocazie prezintă un
număr impresionant de gravuri executate în apă tare, xilogravare,
litografie, sau pointe-séche. În total au fost expuse 251 lucrări,
din care 72 erau gravuri. Reţin atenţia două superbe gravuri
executate în apă tare: prima a lui Mauroner Fabio, Castelul din
Piancastagnaio-Siena şi a doua lucrare a lui Mazzoni-Zarini
Elilio care reprezintă Castelul de Assisi. Gh.Oprescu, în prefaţa
acestui catalog, amintea faptul că „tot ceea ce Italia însemnase
în arta secolului al XIX-lea fusese obţinut alături şi în funcţie
de şcoala franceză, a cărei influenţă se întinde asupra
întregului Occident, cu excepţia Angliei”.
O altă expoziţie organizată de Gh.Oprescu la Muzeul
Toma Stelian, în perioada 15 mai-19 iunie 1938, a fost intitulată
Gravura şi cartea ilustrată germană(secolele XV şi XVI).
Expoziţia este pusă sub înaltul patronaj al M.S. Regina Maria a
României. Din comitetul de onoare fac parte în primul rând
miniştrii N.Petrescu-Comnen, Nicolae Colan, N.Popescu, Eugen
Djuvara. Comitetul de organizare al expoziţiei are în componenţă
personalităţi marcante ale vieţii culturale în calitate de specialişti
sau colecţionari. La loc de frunte se află familia Cantacuzino,
care este bine reprezentată prin persoana marelui colecţionar
Dr. Alex. I.Cantacuzino, care a oferit, spre a fi expuse alături de
cele aduse din Germania, 58 de gravuri de secolele XV - XVI,
printre care 41 executate de Dürer şi 7 incunabule care conţin

superbe gravuri datate în perioada 1471-1527. Un alt cunoscut
bibliofil care a expus din biblioteca sa 5 incunabule, este
Consulul general al României la Berlin - Karadja Grumăzeşti. O
contribuţie deosebită la organizarea expoziţiei o are George
Oprescu, care a expus şi el 4 gravuri, printre care una executată
de Dürer, intitulată Liturghia Sfântului Grigore (1511). Cel ce
va scrie un studiu introductiv la catalog este chiar directorul
Cabinetului de Stampe din Berlin, dr.Friedrich Winkler.
La această excepţională colaborare între instituţii
culturale din Germania şi colecţionari particulari din România,
trebuie să semnalăm câteva surse de prestigiu ale Germaniei.
Pentru gravuri: Cabinetul de stampe din Berlin, Nürnberg,
Dresda, Hamburg.
Din cele 31 de incunabule expuse, 19 aparţin
Bibliotecilor Naţionale din Viena şi Berlin, bibliotecilelor
provinciale din Wolfenbüttel şi Stuttgart, bibliotecilor
universitare din Göttingen, Königsberg.
Muzeul Brukenthal din Sibiu a expus o incunabulă
datată 1518, cu gravuri executate de Erhard Schön.
Epoca de glorie a unei arte extrem de puternice, gravura,
se stinge încet, după legea eternă a devenirii şi a morţii, dar ea
trăieşte veşnic în strălucirea istoriei şi în operele de artă pe care
le-a lăsat. (sfârşit)
Bibliografie selectivă:
- Nouveau Dictionnaire Encyclopedique, vol. 3, Jules Trousset,
Paris.
- G. Oprescu, Manual de istoria artei, vol III, Bucureşti, Ed.
Universul, 1944.
- Muzeul Toma Stelian, Arta Italiană Contemporană, 1935,
Monitorul Oficial, Bucureşti.
- Muzeul Toma Stelian, Gravura şi cartea ilustrată germană
(sec.XV şi XVI),1938, Monitorul Oficial, Bucureşti.
Notă: Gravurile de secol XV-XV provin din albumele
editate de Muzeul Toma Stelian. Gravurile semnate de Raffet
fac parte din colecţia de stampe a Bibliotecii V.A.Urechia din
Galaţi şi din colecţia particulară a domnului Dan Nasta, cărora le
mulţumesc pe această cale pentru îngăduinţă.
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Coriolan PĂUNESCU
Minunatul domn Profesor al copilăriei mele
Domnul Achim Ermil, pe care deseori îl citim în paginile
revistei „Dunărea de Jos”, mi-a fost profesor. De aceea, l-am
numit, dintru început, domnul; pentru că, aşa se cuvine să vorbim
cu şi despre dascălii noştri. Aşa i-am spus mereu, chiar şi atunci
când, în bancă fiind, iar dumnealui la catedră, trebuia să-i
spunem… tovarăşul; trebuia, zic, pentru că aşa erau timpurile.
Dar, pentru asta, adică pentru că eu, ca şi alţi colegi, deloc
puţini, mă adresam cu domnule unui profesor din liceul unde
învăţam, adică la Tg. Bujoru, nu m-a împuşcat nimeni. Şi, vă rog
să mă credeţi, nici nu m-a persecutat vreun director sau vreun
director adjunct “cu educaţia politică a elevilor”. În acel timp,
chiar dacă, în multe privinţe, a fost odios, cele două noţiuni,
tovarăşul şi domnul, convieţuiau, prin târgurile şi satele noastre,
destul de binişor. Se vede treaba că, pe atunci, ţăranii noştri,
când învăţau un lucru, era bun învăţat. Nu li-l putea nimeni
scoate din minte, din uzanţele preazilnice, convenţionale. Mai
mult, ei transmiteau acel lucru şi urmaşilor, integral. Aşa că,
pentru noi, copiii de ţărani din fostul raion Bujoru, urmaşii acelor
ţărani de bun simţ, domnul Achim Ermil nu putea fi decât…
domnul profesor, şi nimic altceva! Bineînţeles, noi foloseam
apelativul domnule numai dacă persoana respectivă nu era,
cumva, de la… raion, de la sfatul popular sau de la partid.
Atunci, se schimbau lucrurile. Ne adresam cu tovarăşe. Însă,
domnul Achim Ermil nu era de acolo. Era de la noi, adică de la
şcoală. Era adică din cărţile noastre. Mai mult, domnul profesor
nu părea să fie ca oamenii vremii! Nu era deloc crispat, nu-i
scânteiau niciodată ochii de mânie. Dumnealui nu părea să aibă
duşmani. Era, şi a rămas şi astăzi, un om senin, în preajma căruia
ai fi tot vrut, şi ai tot vrea încă, să stai. Domnul Achim Ermil era,
pe atunci, şi continuă să fie, un om blând, înţelegător. Un om,
adică un domn profesor care avea, pentru noi, ţărănuşii de
atunci, o reală simpatie, dacă nu chiar o reală afecţiune. Deşi
preda limba rusă, desigur încurajată de politica vremii (cum astăzi,
mai mult ori mai puţin discret, sunt încurajate alte limbi), nu l-am
văzut, vreodată, făcând caz de acest lucru. Nu se credea,
Doamne fereşte, vreun misionar politic! Dumnealui nu era decât
un profesor. Un pedagog desăvârşit. Nu ştia, şi nici nu cred că
ar fi vrut să ştie, cum să forţeze lucrurile în avantajul obiectului
său de predare. În schimb, domnul Achim Ermil, ne vorbea, pe
cât îi îngăduia programa, despre Puşkin şi Cehov. Ne vorbea
despre Maiakovski, Turgheniev şi Nekrasov, despre Lermontov
şi Tolstoi, despre Maxim Gorki, Kaverin, Şolohov şi Esenin. Ne
vorbea despre Dostoievski şi mulţi alţi corifei care populează,
desăvârşit, spaţiul de aur al marii literaturi ruse, fără de care
Europa şi lumea ar fi fost, şi ar continua să fie, mult, poate infinit
de mult, mai săracă.
Iubea domnul profesor Achim Ermil şi literatura română;
în mod special, pe Eminescu, dar şi pe Arghezi şi Voiculescu.
Iubea pe Sadoveanu şi Rebreanu, pe Caragiale şi Gala Galaction.
În acel timp, atât de ciudat, îl cunoştea, profund, pe Nicolae
Labiş, despre care vorbea, îndelung, cu prietenul său, domnul
Valeriu Corcodel, profesorul nostru de limba franceză. Un alt
mare prieten al elevilor din liceul acelui târguşor, prăfuit, care a
fost, aşa cum spuneam, odată ca niciodată,Tg.Bujoru!
Despre cel din urmă, domnul profesor Corcodel, critic de
artă, artist plastic şi pedagog, s-ar putea scrie romane, nu articole,
într-atât viaţa lui a fost de meritorie şi de interesantă, plină de
autentic, de neprevăzut. Dar parcă numai despre dumnealui? O,
Doamne, câţi oameni inimoşi, plini… de omenie, de nenumărate
talente, de dăruire şi de cunoştinţe, nu au aşezat, fiecare, în felul
său, în liceul acela modest, câte o cărămidă, la construcţia,
gingaşă şi dreaptă, a fiinţei noastre! Îi am în vedere pe domnii
profesori: Chiosea, de muzică, Gunea, de limba română, Daviţoiu,
de latină, Petică, de matematică, Popa, de fizică şi alţii, care,
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pentru elevii de atunci, au însemnat enorm în devenirea lor
faptică.
Dar, de ce scriu eu, astăzi, despre domnul Achim Ermil?
Poate, pentru faptul că, demult, domnul profesor mi-a arătat, pe
viu, şi pentru prima dată, ce este… teatrul. A urcat, pur şi simplu,
pe scena Casei de Cultură din Tg Bujoru (care, pe-atunci, nu
era o dărăpănătură, cum este astăzi) şi a jucat, alături de alţi
profesori, o piesă, pe cât de frumoasă, pe atât de grea, de
pretenţioasă în privinţa mişcării şi a replicilor actoriceşti. Era
vorba de Tache, Ianche şi Kadâr de Victor Ion Popa. Aici, pot
spune că domnul Achim, deşi nu ştiu să fi mai jucat vreodată, a
făcut un rol de excepţie. Kadâr al său, pentru că în acest rol a
fost distribuit, era atât de adevărat, atât de bun la suflet, de
ingenuu, de bun prieten şi de “părinte”, încât, la orice replică,
lumea izbucnea în aplauze! De unde or fi ştiut ei, bujorenii, să se
comporte astfel, să răsplătească cu aplauze vorbele de duh,
spuse de Kadâr şi de ceilalţi, nu ştiu. Cert este că piesa aceea mi
s-a lipit de suflet. A avut ritm, coerenţă, dar a constituit, mai
ales, o deschidere nouă, pentru mulţi dintre noi. De atunci, am
iubit, nespus de mult, teatrul, dar şi pe Victor Ion Popa. Am iubit
Viişoara lui, în apropiere de Vaslui, dar şi Bârladul. În această
urbe, pe unde, şi azi, putem căuta paşii lui Vlahuţă, ai lui
Constantin Chiriţă ori, mai recent, pe ai poetului Cezar Ivănescu,
fiinţează, de mai bine de jumătate de secol, un teatru profesionist,
care poartă numele acestui mare autor dramatic. Desigur, l-am
văzut, şi pe Kadâr al Bârladului, cum l-am văzut şi pe cel al
Bucureştilor, adică pe Gheorghe Dinică. Acolo, însă, la Bârlad,
Kadâr se numeşte Gruia Novac Jr! Un tânăr talentat, care face
un rol suculent, desigur mai elaborat, mai profesional. Un rol
studiat, desigur, sub ochiul atent al unui regizor experimentat.
El, Kadâr al Bârladului, îi face pe oameni să râdă în hohote, să
aplaude, dar să şi plângă, pe alocuri, de prea multa bunătate a
turcului. Bârlădenii, cred eu, îl înţeleg mai bine pe Kadâr, pentru
că este de-al locului. Este megieşul lor. Ei au crescut cu Ianche,
cu Tache şi Kadâr, cum să nu-l înţeleagă bârlădenii, pe fiecare
din ei? Dar şi eu, şi noi cei din Tg.Bujor, am crescut cu Kadâr al
nostru, cel făcut, scenic, de un tânăr profesor; de domnul
profesor Achim Ermil, cel care, într-o seară de toamnă, ne-a
deschis, o dată cu inima lui, porţile teatrului cel mare şi adevărat.
Fireşte, mai sunt şi alte motive, care m-au îndemnat să-l evoc,
acum, pe profesorul meu; anume, faptul că domnul Achim este,
astăzi, la Dunărea de Jos, vecinul meu de rubrică. Într-un număr
al revistei, preocupat de aceeaşi literatură, rusă desigur, a scris
despre Boris Leonodovici Pasternak, despre care afirmă că, încă
de timpuriu, scriitorul a fost considerat “unul dintre liderii
generaţiei sale literare”.Aceeaşi generaţie, care, pe timpul
sovietelor, “şi-a spulberat poeţii!”.Şi continuă cu câteva
exemple:”Nicolai Gumiliov, primul soţ al Annei Ahmatova, a
fost împuşcat. Alexander Blok a fost lăsat să moară neprimind
viza pentru a pleca în străinătate, la tratament. V.Hlebnikov a
sfârşit într-o sărăcie cumplită. Esenin şi Maiakovki s-au sinucis,
O.Mandelştam a fost exterminat într-un lagăr din Siberia”. Brrr!
Mi-e un frig teribil şi, ca niciodată, simt mâna tremurândă a
profesorului. Astăzi, domnul profesor, scriind, şi citindu-l la
Dunărea de Jos, mi-a predat o nouă lecţie a adevărului. De data
asta, o lecţie de istorie politico-literară. Tac, precum la ghicitul
în cafea: adică, nu mulţumesc, nu vorbesc! Tac, atâta tot.
Şi de ce mai scriu eu despre domnul profesor Achim? Ei
bine, pentru că domnul profesor ştie, grozav mai ştie dumnealui,
să se bucure, atunci când îi dărui, una câte una, cărţile mele. E
un lucru atât de rar, atât de anacronic, vizavi de ziua de azi,
încât, iată, mă cuprinde aceeaşi stare emoţională, de parcă
profesorul, pe scena Casei de Cultură de la Tg.Bujoru, îl joacă,
din nou, pe Kadâr, minunatul Kadâr al copilăriei mele.

Historia gheografică a Schelei Galaţi şi
a megieşitelor sale locuri stră, stră vechi (IV)
Evoluţia termenului de Ţiglina
Numai că acelaşi Moise
N.Pacu, mai reticent şi echidistant,
continua:
„După părerea unora,
numele de Ţiglina ar veni de la
făptura dealului, unde era aşezată
cetatea, fiindcă este ţiclău sau
ţugueţ şi Românii, mai ales cei de
la munte numesc ţiclae dealurile şi
munţii ascuţiţi.”
Ia’ acolo dealul fiind botezat
de ciobanii transilvăneni, vrânceni ori
moldoveni de la munte cu cârdurile lor
de oi ce treceau Dunărea spre bălţi
sau Ţara Turcească taman pe la
vechiul Vad al Galaţilor, de acolo.
Ocolind teritoriul raialei turceşti de la
Ibraila, cu graniţa pe râul Siret, unde
trebuiau să plătească dăjdii mari de
trecere cu plata în bani peşin, dar mai
ales în natură, după obiceiul
dreptcredincioşilor osmani, pofticioşi.
Cert este că la 1771-1773 acest deal
purta pe harta militară rusă numele de
„Cucuieţi”.
Într-un document de mai
târziu, din data de 7 februarie 1837,
emis de Pârcălăbia Galaţi, denumirea
acestui deal „ţiclău” au „ţugueţ” au
„ţiclae” apare de două ori sub
titulatura de „Ţăhlina”.
În limba de veac 19 şi 18
„Ţiclău” era un termen apropiat,
însemnând, conform „Dicţionarului
Universal al Limbii Române” autor
Lazăr Şăineanu, anul 1896 – „vârf
ascuţit de deal sau de munte,
stâncă ascuţită şi înaltă” iar Ţiclă,
Ţicle cu variantele Ţiclu, Ţiglă,
Ţihlă însemnând „vârf ascuţit de
deal sau de munte, stâncă,
ridicătură înaltă de pământ”.
Toţi termenii menţionaţi cu
variantele lor fiind nişte regionalisme.
Indiferent de mulţimea lor, aceştia
descr iau
perfect
situaţia
geomorfologică a dealurilor de lângă

Galaţi, despre care acelaşi dicţionar
reeditat la 1997 şi 1998 adaugă la
„ţiclău” că acesta reprezenta un
„martor de eroziune diferenţiată cu
aspect de turn de cetate”.
Comentariile în privinţa cel
puţin a dealului pe care se afla şi se
mai află situată cetatea „Gherghina –
Tirighina” fiind de orice prisos.
Astfel, denumirea de Ţiglina,
după aşezarea definitiv literară a limbii
române, denumire aflată în uz şi astăzi,
de acolo vine şi repetăm insistent, nu,
nu de la „ţiglele” lui Monsieur Vaillant.
Revenind la harta lui Bawr, pesemne
autorii recensămintelor ţinuturilor şi
aşezărilor Moldovei de la 1773 şi 5
iunie 1774 nu au considerat necesar
să înregistreze nici puţinele case şi nici
pe ocupanţii acestora din vârful
acestui deal, de la Cucuieţi. Poate şi
datorită faptului că aceştia nu aveau
un statut fiscal clar, fiind situaţi la
margine, la graniţa principatului.
Oameni de margine, de peste Siret,
de peste Dunăre, ori mocani în
continuu balans.
Este şi cazul aşezării numite
„Chutor”, cum apare în ruseşte, dar
cu caractere latine pe hartă, aceasta
însemnând un mic sat sau cătun,
aşezare situată chiar la gura de
vărsare a Siretului, probabil alcătuită
din alţi asemenea sezonieri, anume cei
care aduceau plutele cu buşteni de pe
Bistriţa, pe Siret la vale şi Dunăre
pentru Schela Galaţi.
Revenind la drumul în discuţie,
de aici, de la Cucuieţi, această rută
de uscat „secundară” cobora, iar apoi
traversa gârla ce făcea legătura între
Balta Mălina şi Siret.
Gârlă care, conform aceleaşi
surse cărturăreşti... „Mai sunt şi alte
pârâeşe mai puţin importante
precum:...Mălina, trece pe la Est de
Şendreni – Serdaru – formează

balta cu acelaşi nume, străbate
partea sudică a judeţului şi se varsă
în Siret şi altele.”
Valea prin care curgea
pârâiaşul purta numele de Valea
Mălinei.
Apoi acest drum urma lunca
Siretului prin Serdaru, Şerbeşti apoi
traversa Gârla Greaca şi Valul lui
Traian, ajungea la localitatea înscrisă
pe hartă de Bawr drept Gile
Serbăneşilor - Gârla Şerbăneştilor de
fapt şi pe acelaşi mal al Siretului
ajungea la Brăneşti, Brăneştilogile,
Monul, Tutschi, Fundeni, Năneşti şi de
acolo mai departe.
Ar fi fost „Drumul Siretului”
ce urma îndeaproape lunca inundabilă
a acestuia, fiind circulabil în sezonul
uscat primăvară - toamnă, înainte de
revărsările anuale ale râului.
(va urma)
Tudose TATU
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De prin reviste adunate
„STUDII DANUBIENE”
Apariţia unei reviste culturale constituie o bucurie şi
în acelaşi timp o recunoaştere bine meritată pentru eforturile
culturale şi financiare ale celor care o editează. Semnalăm cu
această ocazie apariţia primului număr al revistei „STUDII
DANUBIENE Documente, studii de istorie, monografii” la
Editura Partener. Cel ce redactează această revistă foarte îngrijit
editată este pr.Eugen Drăgoi care, cu modestia caracteristică,
precizează pe ultima pagină colectivul de redacţie.
Cele 16 articole sunt semnate de diverşi colaboratori
din instituţii de prestigiu din Ţară sau străinătate precum:
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; Patriarhia Română;
Muzeul de Arte al României; Institutul de Studii Neogreceşti
din Atena, Muzeul Marinei Române, Universitatea „Valahia”
din Târgovişte; Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva.
Subiectele abordate provin cu precădere din domeniul
istoriei, sociologiei şi etnografiei precum: Retorica în Roma
antică; Navigaţia în perioada romană; Creştinismul la Dunărea
de Jos în ajunul Marii Persecuţii; Tradiţiile bizantine ale
ceramicii monumentale româneşti în Evul Mediu; Mănăstirea
Precista din Galaţi; Tipuri de nave italiene la Dunărea de Jos în
secolele XIII-XIV-lea; Cercetări demografice pentru Dobrogea
medievală; Interferenţe între politologie şi istorie; Situaţia
dramatică a patrimoniului naval naţional; Contribuţii la istoria
bisericii din Slivna, jud.Galaţi, care este semnat de pr.Eugen
Drăgoi.
Frumos ilustrată cu un spaţiu generos de 135 pagini,
revista are o copertă sobră pe care este redat un obiect care
simbolizează creştinismul aşezat pe o piesă de ceramică stilizată.
Bogăţia bibliografiei selective, izvoarele literare,
lucrările generale şi speciale, referinţele indicate ca şi trimiterile
la subsol, conferă acestei reviste o caracteristică ştiinţifică în
care rigorile impuse sunt respectate.
Dorim viaţă lungă acestei noi reviste culturale din
Galaţi care cu siguranţă va stimula cercetătorii să publice studii
istorice.
Radu MOŢOC

*TRIBUNA (16-28-februarie 2010). Irina Petraş cu
comentarii la două interpretări ale lui Nicolae Manolescu (Iorga
Alexandru ,,Criticul literar Nicolae Manolescu” şi Ion Bogdan Lefter
,,Nicolae Manolescu: de la cronica literară la istoria critică...”):
,,Exersând în trei variante, tot mai adăugite şi mai exasperante, pe
subiectul Manolescu, Lazlo speră să convertească opinia publică la
muzica de sfere … o carte de aproape, scrisă detaşat de un critic literar
( I.B.L.) îngăduindu-şi priviri mai uşuratece… Primul interpret caută
exemplaritatea şi sare câteodată peste cal în eforturile sale de a stăpâni
modelul. Cel de-al doilea, caută valenţele speciale ale unui model asumat
…” Nicolae Manolescu este un Model. Din inconfundabilul poet
Octavian Doclin: ,,Şi aşteptam să treacă anotimp după anotimp/ prin
sângele meu, an după an, / aşa cum trece ca printr-un mormânt umed /
viermele prin carnea mărului dulce.” (Şi aşteptam să treacă);
,,…amintiţi-vă doar / cum păşeam desculţ pe asfaltul aprins / iar
tălpile mele erau o groapă de var ...” (De ce-au murit aceşti poeţi) .
*CAIETELE COLUMNA (nr. 60/4, 2009). Un interviu,
plin de substanţă şi trăire, al lui Nichita Danilov din care cităm: ,,- În
fond, Istoria... este o afacere personală (?!) a criticului Nicolae
Manolescu ; cel puţin partea care se ocupă de literatura contemporană
... va veni curând timpul când Nicolae Manolescu îmi va lustrui bocancii
mei de mujic de la Climăuţii Sucevei, iar Mircea Cărtărescu, pe care
Domnia sa l-a ridicat atâta în slăvi, se va apleca să-mi lege şireturile.”
Măi, să fie! Criticul Gheorghe Grigurcu despre cartea lui Cornel Moraru
- ,,Lucian Blaga. Convergenţe între poet şi filosof “ - : ,,E una din cele
mai meritorii încercări de a-l situa pe poetul - filosof într-un amplu
câmp de conexiuni culturale, constelat de nume, mai vechi ori mai noi,
apt a-l proiecta în universalitate...Separarea celor două feţe ale operei
lui Blaga i se înfăţişează criticului ca fiind un procedeu inoportun,
întrucât conduce la un maniheism ,,cu absurde accente restrictive şi
tabuizante uneori, în fazele mai tulburi ale receptării sale .”
* ŞCOALA GĂLĂŢEANĂ (nr. 174, februarie 2010).
Profesorul Mihai Brăilescu : ,,Este cert că, mai ales, generaţia vârstnică
se simte agresată de prostul gust, de vulgaritatea şi violenţa, nu numai
în limbaj, care proliferează ... Pe de altă parte, sunt convins că tineretul
care este influenţat de şcoală într-atât încât să poată discerne în
vălmăşagul agresivităţii mijloacelor media promotoare ale facilului, îşi
va găsi drumul spre o existenţă constructivă aşa cum se şi petrece cu
foarte mulţi în ultimile două decenii.” Două pagini cu generoase
prezentări ale unor reviste şcolare (şi nu numai) din arealul gălăţean:
Clepsidra; Confluenţe; Ghic ; Galaţiul eroic; Axis libri (revistă culturală
trimestrială editată de biblioteca judeţeană ,,V.A. Urechia” ); Dominus;
Dunărea de Jos. ,,Expresia ,,Cavalerii Mesei Rotunde” este folosită ca
să denumească un grup de oameni însufleţiţi de aspiraţii generoase
pentru binele unei colectivităţi. Formula ,,masa rotundă” a făcut carieră
glorioasă, în baza aceluiaşi principiu al reunirii unor persoane ...”
(prof. Th. Parapiru):
*ALMANAH CULTURAL – 2010 - Editat de Asociaţia
Culturală ,,Agatha Grigorescu Bacovia” şi revista ,,Fereastra” din
Mizil. O constelaţie inedită de autori şi scriitori de prin mai multe
meleaguri: poeta Aida Hancer (,,femeia care nu ştie să scrie / cum ştie
să nască / a scris poemul tulburării / a lăsat fătului ei o gură de ţuică / şi
stele pe cer ca şi cum ar fi putut / copilul atinge stelele cu umbrela” –
alcoolismul fătului ); traducătorul – poet Ion Roşionu (,,Podidit de
plâns: / Privesc roşul fără fond / Al arţarilor.” – poem zen de Takahama
Kyoshi); Emil Proşcan; Adelina Dozescu; Gheorghe Postelnicu;
Mădălin Roşioru; Alexandra Popa (,,pe plajă sunt eu. / soarele se
înalţă nesigur / ca şi cum ar fi zmeul meu. / pescarul cerului stă aninat
în nori / cu undiţa veşnic în căutare .” – poate că zeii se ascund în nisip
); Adrian Diniş. În totul, o lectură agreabilă. (continuare în pag.50)

V. V.
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Culoarea şi dalta
Cornel Corcăcel „Joc”
Pentru mulţi artişti plastici români, copilul şi copilăria
au constituit de-a lungul timpului o temă din explorarea căreia
şi-au extras seva pentru numeroase creaţii ale lor de pictură,
sculptură şi grafică. Nicolae Tonitza a realizat adevărate
capodopere prin tablouri ca „Fata pădurarului”, „O fetiţă
olandeză”, „Fetiţa cu bonetă”, „Fetiţa cu basma”. „Katiuşka
lipoveanca”, „Irina”, „Nina”, „Cap de fetiţă” sau „Băiatul
florăresei”. Nicolae Grigorescu, Luchian, Brâncuşi, Camil Ressu,
Marius Bunescu, Stavru Tarasov, Aurel Băeşu, Bob Bulgaru,
Ion Barbulescu B’Arg, Lucia Piso, Dorio Lazăr, Tia Peltz etc. sau inspirat de asemenea din universul copilăriei ajungând la
realizări remarcabile. În plastica gălăţeană, am întâlnit preocupări
pentru abordarea unei astfel de teme la Dorothea (Lola)
Schmierer-Roth, Mihai Dăscălescu, Nicolae Spirescu, Doina
Ştefănescu, Maria Dunavăţu, Gabriela Georgescu, Liliana JoricăNegoescu, Nicolae Einhorn.
Tânărul pictor Cornel Corcăcel, profesor care lucrează
direct cu copiii în cadrul Şcolii generale nr. 11 Mihail Sadoveanu,
la rândul său tată a două fetiţe, Sofia şi Olimpia, ne demonstrează
prin expoziţia de pictură şi grafică intitulată „Joc”, deschisă în
Sala „Ioan Simion Mărculescu” de la Muzeul de Artă Vizuală,
că şi pentru el universul copilăriei constituie un microcosm
asupra căruia s-a aplecat cu pasiune şi dăruire, descoperind
zone ce încântă prin inedit şi spontaneitate.
Pornind de la faptul ştiut că principala activitate a
copilului de vârstă mai ales preşcolară o constituie jocul, prin
cele 20 de lucrări expuse, el caută să ne introducă în universul
acestuia, ipostaziind momente şi imagini care farmecă prin
gingăşia şi candoarea copiilor portretizaţi, prin curăţenia şi
inocenţa specifice vârstei, prin uimirea cu care cei mici privesc
în jur şi caută să înţeleagă lumea în care se mişcă. O fetiţă
strânge în braţe un inorog, în timp ce alte păpuşi, aliniate ca la
teatru, privesc la ea cu oarecare tristeţe, semn că sunt neglijate.
Fetiţa nu este zâmbitoare, ci cufundată în gânduri („Inorogul”).
Aceeaşi senzaţie de abandon o creează o păsărică de apartament
ce priveşte cum stăpâna ei mângâie o pisică („Gelozie”). Sofia
se furişează pe la spatele tatălui când acesta pictează şi-i acoperă
ochii cu mâinile („Pusă pe joacă”). În câteva compoziţii copiii
sunt prezentaţi în postură de clovni („Fără joc”), mânuind
marionete pe scene improvizate („Jocul marionetei I şi II”),
dormind alături cu o păpuşă („Somn”), visând („Vis”), îmblânzind
jucăriile din cameră („Îmblânzitoarea de păpuşi”, „Stăpâna
inorogilor”), jucându-se de-a v-aţi ascunselea („De-a v-aţi
ascunselea), privind gânditori pe fereastră („Fereastră”).
Secvenţele ludice sunt multe. Se pare că jucăria cea mai îndrăgită
pentru fetiţe este inorogul, fiindcă el apare în mai multe tablouri.
Aşa cum a dovedit şi-n expoziţiile anterioare, Cornel
Cărcăcel este un bun portretist, ştie să pătrundă în psihologia
personajelor şi să le reprezinte imagistic în parametrii atributelor
specifice vârstei, gândirii şi momentului imortalizat. Acum
demonstrează că este şi un bun cunoscător al psihologiei
infantile şi că redă cu autenticitate sufletul neîntinat al copilului.
Delicateţe, gingăşie, candoare, naivitate, puritate, curiozitate,
inteligenţă, suavă poezie emană chipul fraged al copiilor din
tablourile sale. Culorile sunt luminoase, vii, proaspete, artistul
utilizând mai cu seamă acrilicele, dar neabandonând încă

pastelul, tehnică prin care s-a
remarcat în expoziţiile
anterioare, pe care o stăpâneşte
bine, obţinând uneori efecte
cromatice care ţin de
subtilitatea acordurilor tonale.
Pasta, răspândită în orchestraţii
sensibile, este susţinută de
forţa expresivă a desenului,
care nu diminuează rezonanţele
lirice ale ansamblurilor
compoziţionale şi ale
portretelor.
Găsind corespondenţe plastice adecvate temei
abordate, deloc uşoară, Cornel
Corcăcel, prin această a şasea expoziţie personală a sa,
demonstrează că este un fin pătrunzător şi interpret al universului
copilăriei, provocând iubitorilor de artă prin ceea ce a prezentat
multe bucurii şi satisfacţii estetice.
Corneliu STOICA

Joc în doi
Jocul marionetei
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Paul CIOBOTARU

Mihail Dimitriu
În oraşul Tecuci, în al doilea deceniu al secolului al XXlea, se aflau două colecţii arheologice nepreţuite, adunate cu
grijă, îndeosebi de la Poiana (Piroboridava), staţiune dacoromană de o deosebită importanţă istorică1. Una dintre aceste
colecţii aparţinea lui Mihail Dimitriu.
Originar din Iaşi, acesta se naşte în anul 1881 din părinţii Nicolai
şi Zamfira. În liceu întâlneşte profesori de excepţie, asemenea lui
N. Beldiceanu, I. D. Xenopol şi G. G: Nădejde2 de la care va
căpăta pasiunea pentru istorie. M. Dimitriu nu a avut o pregătire
academică, nu a fost nici măcar profesor, a fost un colecţionar
amator, devenit din pasiune cercetător, un autodidact, ceea ce îi
măreşte meritul.
La Iaşi a făcut parte din trupa de gimnastică a lui Negruţ,
care a dat maiştri de gimnastică pentru şcolile secundare înainte
de primul război mondial, iar la Tecuci a înfiinţat Societatea de
gimnastică „Mărăşti” unde era şi antrenor. Pe lângă aceasta mai
era şi grefier la Tribunal iar în ultimul timp secretar al Baroului de
avocaţi3.
C.Solomon spune despre el că: „era de ajuns să-i propui
ceva mai deosebit de preocupările lui zilnice că se entuziasma,
punea pasiune”4. Fără să-şi neglijeze îndatoririle de serviciu,
pătimaş admirator al istoriei, a păstrat un adevărat cult pentru
Vasile Pârvan. Timpul liber nu îl irosea, Poiana era aproape, azi
un ciob, mâine o măsea de mamut. Vizitându-l, profesorul Ion
Simionescu, pe atunci preşedintele Academiei Române, care
auzise de colecţiile arheologice ale acestui „amator”, mărturiseşte
că locuinţa lui era plină cu de toate şi face o analogie între M.
Dimitriu şi un modest funcţionar de primărie din Eggenburg, pe
care îl întâlneşte în vremea studenţiei de la Viena5.
Primele cercetări le face împreună cu C. Solomon în
punctul Rateş, sub dealurile din partea de răsărit a oraşului Tecuci,
iar apoi, an de an, pe perioada vacanţelor de vară, va continua
săpăturile în antica cetate Piroboridava, ajutat de tineri gimnaşti,
studenţi sau liceeni, aducând cu căruţa lui moş Albu fructul
muncii lor6. De la Rateş vor aduna o impresionantă colecţie de
paleontologie, răscumpărând de la muncitorii care munceau în
cariera de prundiş şi nisip, din terasa de răsărit a râului Bârlad,
resturi fosilifere de animale diluviale7. Dintre acestea menţionăm
o măsea de mamut (Elephas Primigenius), molari de Dinotherium
Gigantisimum ca şi un craniu de bour (Bos primigenius).
Din cetatea de la Poiana vor strânge numeroase
fragmente ceramice, monede, vase antice etc. Dar cea mai mare
dorinţă a lor a fost aceea de a recupera celebra amforă thasiană
cu inscripţie, despre care vorbise Vasile Pârvan8 şi care se afla în
posesia Pr. Gafton. Ajunşi la Poiana aveau să constate că aceasta
fusese cumpărată de către un colonel amator de antichităţi, dar
au fost recompensaţi prin descoperirea pe suprafaţa cetăţuiei a
numeroase fragmente ceramice, fusaiole, fibule, monede romane
şi greceşti, vârfuri de săgeţi etc.
Toate aceste artefacte erau aşezate în lăzi mari din
scândură de brad, suprapuse pe parmaclicul casei sale modeste,
iar piesele cele mai valoroase le aşezase în rafturi, confecţionate
de el şi aşezate în câteva camere9.
Un alt lucru demn de admirat este că M. Dimitriu nu s-a
mulţumit doar să colecţioneze artefacte, ci a trecut şi la studierea
şi valorificarea lor. Astfel, va publica două studii intitulate
„Contribuţii la descoperirile arheologice din castrul de la
Poiana, judeţul Tecuci”10 şi „Noi contribuţii la descoperirile
arheologice din castrul de la Poiana (jud. Tecuci)”11.
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După ce în anul 1934, Teodor Cincu va dona Primăriei
oraşului Tecuci casa sa din strada Carol nr. 112, M. Dimitriu va
trece la amenajarea unui muzeu şi a unei biblioteci, conform
dorinţei testamentare a donatorului. De altfel M. Dimitriu,
împreună cu C. Solomon, Ştefan Corodeanu (fost director al
Şcolii Normale), protoiereul N. Conduratu şi alţii13 şi-au adus
contribuţia în a-l convinge pe moşierul T. Cincu să doneze
„casa asta cu frontispiciu şi coloane, cu aspect de templu
antic, pentru muzeu”14.
În această casă va funcţiona „Fundaţia Culturală Teodor şi
Maria Cincu” care cuprindea „Muzeul Comunal Mihail
Dimitriu-Iaşi. Arheologie şi ştiinţe naturale”, precum şi
biblioteca „Esmeralda Dimitriu”, care a fost arsă în timpul
regimului comunist15.
Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial,
cedând frontul de est, armatele sovietice au atins Nistrul.
Autorităţile locale au evacuat o parte din valorile muzeului,
care au fost încărcate în câteva vagoane, fiind însoţite de către
M. Dimitriu şi soţia sa. Pe 4 aprilie 1944, aflată în Gara de Nord
din capitală, garnitura a fost prinsă în bombardamentul angloamerican. Toate valorile muzeului au fost făcute una cu
pământul, acum murind şi soţia lui, E. Dimitriu. Acesta va fi
rănit, fiind internat într-un spital din Turnu Măgurele. După
câteva luni s-a întors în Tecuci, zdrobit sufleteşte în urma
pierderilor irecuperabile suferite.
Omul chipeş, înzestrat fizic cu o constituţie robustă,
înalt, zvelt, bine legat şi sportivul de performanţă16 va mărturisi,
într-o scrisoare datând din 23 martie 1945 şi adresată lui C.
Solomon, că „nu am curajul să-ţi spun că totul a fost distrus şi
furat, nimic nu a mai rămas din faima muzeului, …, totul a
fost distrus şi furat; ca prin minune a scăpat ceramica şi
fosilele”17.
Întors din spital va repune în funcţiune muzeul, va
repara stricăciunile provocate de război şi va completa
patrimoniul cu parte din colecţiile oprite de către C. Solomon
spre a fi studiate.
Dezamăgirea, lipsurile, singurătatea, atmosfera
insuportabilă pentru nervii săi atât de zdruncinaţi şi grijile zilei
de mâine l-au terorizat până la mormânt18. Va deceda la data de
13 februarie 194619, fiind înmormântat în cimitirul din oraşul
Tecuci.
La intrarea în muzeu exista o mică vitrină de cristal în
care era expusă o maşină de scris, masivă, alături de o lopată
Lineman, folosită la săpături. Deasupra maşinii, cu o caligrafie
impecabilă trona următoarea inscripţie: „Cu banii câştigaţi cu
această maşină de scris, deseori neînţeles şi chiar hulit de
unii, creatorul Mihail Dimitriu a înălţat această operă de
valoare naţională, în timp şi peste timpuri”20.
El va rămâne în amintirea concitadinilor săi drept
„Creatorul muzeului” (cum îi plăcea să se numească), cel care
a contribuit la înfiinţarea actualului Muzeu Mixt.
Note:
1
Ion Simionescu, Muzee şi cercetători din ţară. Ştiinţa în
Tecuci, în revista Natura, nr. 4, aprilie, 1941, p. 178.
2
Ibidem, p. 179.
3
Constantin Solomon, Începuturile muzeului regional din
Tecuci, manuscris, p. 2, Arhiva Muzeului Mixt, Tecuci, Donaţie
Prof. Mircea Nicu.
4
Ibidem.
5
Ion Simionescu, op. cit., p. 179.
6
C. D. Filimon, Scurt istoric al Muzeului tecucean, manuscris,
p. 7, Arhiva Muzeului Mixt, Tecuci, Donaţie Prof. Mircea Nicu.
7
C. Solomon, op. cit., pp. 6-7.
8
Vasile Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926.
9
C. D. Filimon, op. cit., p. 8.

Poezii, 2
Volumul Poezii, 2, de George Bădărău (Editura Pim, Iaşi, 2010), adună versuri din creaţia sa publicate în
diferite reviste, dar şi unele rămase în sertar, din diferite motive. Poeziile au o tonalitate melancolică şi un stil
amintind atât de generaţia ’80, cât şi de generaţia ’90, o tematică diversă, reliefând dramatismul în secvenţe
lirice tensionate, în cele ironice, sau în cele descriptive. În mai multe texte întâlnim demitizarea cu punct de
plecare în biblie, cu aluzii la mitologia greco-romană sau la motive culturale livreşti, din marea literatură a
lumii. Unele teme au fost preluate din volumele sale de mai înainte, dar poetizarea se face acum din altă
perspectivă şi cu alte mijloace. Mai ales, plac acele poeme unde ironia şi autoironia se completează în linie
parodică, provocând buna dispoziţie, până şi în secvenţele tragice.
O poezie se referă la creaţia divină, demitizată până la banal, la plictiseala cotidiană, la monotonia pe care o
resimte în fiecare zi Creatorul, contemplând imperfecţiunea: „perete în perete cu noi locuieşte Dumnezeu /
care îşi continuă creaţia la fel de meticulos, / din lipsă de materiale nici până azi / n-a reuşit să mă termine”
(Creaţia). În acelaşi registru stilistic sunt poetizaţi îngerii, care şi-au pierdut condiţia lor sacră, devin tot mai
umani, mai păcătoşi, iar ruga lor spre Dumnezeu este atât de confuză, încât nu se mai înţelege nimic: „s-au
rătăcit în apropiere / câţiva îngeri aflaţi în stare de ebrietate / şi ruga lor nu poate fi înţeleasă nici de /
Dumnezeu care răsfoieşte grăbit dicţionarele” (Neînţelegere).
Într-o oarecare măsură, tehnica poetică aminteşte de Marin Sorescu mai prozaic, metaforic pe spaţii largi, cu
rădăcini într-un mit demitizat, folosind un limbaj colocvial, în maniera poeţilor din generaţia ’90. În lipsa
femeii iubite, poetul versifică folosind lenjeria intimă, într-un spaţiu în care alţii caută peste tot o nouă
estetică: „o caut mereu şi scriu câteva versuri / pe chiloţii uitaţi la marginea patului / păcat ce păcat / că ma turtit străinul m-a făcut afiş / bun de lipit pe un perete la WC-ul public / sau în pasaj lângă tinerii cu chitare
/ şi pălării, întoarse la picioare, în care / aruncă unii monede / iar ceva mai încolo un container plin / cu resturi
menajere / în care scotocesc cei atraşi de estetica / urâtului” (Inscripţie pe chiloţii vaporoşi).
Unele poezii sunt lungi, versurile se rostogolesc în avalanşă, după tehnica obişnuită a colajului, iar altele
sunt micropoeme, haiku-uri pentru care George Bădărău a obţinut până acum două premii importante.
Constantin SECU

Ultima oră - Vernisaj
În cadrul salonului de primăvară, joi, 11 martie 2010, la orele 17.30, au expus elevii
claselor de pictură, artă decorativă şi design, elevi ai profesorilor Olimpia Ştefan şi Aurel
Manole.
Ca de obicei, colegii de la clasa de pian a profesoarei Capră Angelica, actorie, a
profesorului Grig Dristaru şi chitară clasică (profesor Ştefan Munteanu) ne-au încântat cu un
recital deosebit susţinut de elevii claselor respective.
În încheiere a fost amintită activitatea regretatului compozitor şi dirijor gălăţean Aurel
Manolache, urmând un moment de reculegere. (A.C., foto a.g. secară)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Studiu apărut în Cronica Numismatică şi Arheologică, nr. 109, ianuarie-martie, 1938.
Cronica Numismatică şi Arheologică, nr. 113-114, 1939.
În această casă, în timpul primului război mondial, a fost găzduit Regele Ferdinand Întregitorul.
C. D. Filimon, op. cit., p. 8.
C. Solomon, op. cit., p. 12.
Informaţie primită de la Prof. Nicu Mircea, fost Director al Muzeului Mixt, Tecuci.
C. D. Filimon, op. cit., p. 7.
Scrisoarea lui M. Dimitriu către C. Solomon, 23 martie 1945, p. 1, copie, Arhiva Muzeului Mixt, Tecuci. Donaţie Prof. Nicu Mircea.
C. D. Filimon, op. cit., p. 9.
După cum reiese din Extras de deces numai pentru uzul organelor de stat, nr. 6079/28.12.1998, eliberat de Primăria Municipiului Tecuci.
Ibidem, p. 10.
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Casa Epaminonda Lambrinidi

Epaminonda Lambrinidi a fost un comerciant grec bogat
din Galaţi, care deţinea o ,,moară cu aburi“, numită după numele
său, pe strada Portului1. ,,Moara cu aburi“ a intrat în posesia
acestuia, în urma tranzacţiei încheiate la data de 9 decembrie
1868 între Jaques Vaschen, Antoine Vaschen, M.E. Radoconschi
et Co. din Marsilia şi E.A. Lambrinide din Galaţi2. Moara avea
anexe precum: atelierul mecanic, turnătoria, atelierul de reparat
maşini şi vase3. Aceasta a funcţionat până în anul 1888, fiind
cea mai mare fabrică de făină cu aburi din Galaţi4. În luna mai a
anului 1870, E.A. Lambrinide construia nişte binale (4 magazine)
pe locul care-l are în strada Portului5. Numele acestuia apare şi
printre primii fondatori ai Spitalului „Elisabeta Doamna-Caritatea
Gălăţeană“6.Casa din strada Domnească a construit-o în anul
18807, probabil pe locul unde mai existase o casă înainte, aşa
cum reiese din tabloul clădirilor construite între anii 1879-1882.
În presa vremii şi în ,,Memoriile regelui Carol I al
României“ se relatează pe larg vizita domnitorului Carol I şi a
prinţului moştenitor al Suediei la Galaţi, la 17 aprilie 1879.
Domnitorul Carol I şi prinţul moştenitor al Suediei în drumul lor
spre Iaşi au vizitat şi oraşul Galaţi8. Astfel după întâmpinarea
solemnă din port, au mers la biserică, au primit autorităţile şi
corpul consular, apoi a urmat o plimbare pe străzile frumos
luminate ale oraşului cu trăsura, iar la sfârşitul zilei au vizionat o
piesă la teatrul grec9. Ziarul ,,Vocea Covurluiului”10 menţiona că
alteţele regale vor sosi pe la orele 16.00-17.00 de la Brăila, cu
vaporul şi vor fi întâmpinaţi de autorităţi şi cetăţeni la debarcare.
De aici vor merge la catedrala Sfântul Nicolae, unde sunt aşteptaţi
de P.S.S. Episcopul Josif cu tot clerul şi după la casele lui
Epaminonda Lambrinidi11.
,,Vocea Covurluiului“ prezintă în paginile sale primirea
alteţelor regale: ,,Încă de pe la óra 3 p. m. stradele Portului, Mare
şi Domnéscă, pe unde aveam a trece auguştii óspeţi, eram
transformate în adevărate salóne: tapete, drapele, ghirlande,
cunună, etc., acoperiamă tóte casele în tot percursul. Mulţimea
începu a se grămădi pe strade şi mai cu sémă în piéţa bursei, la
debarcader, unde se improvisase un frumos arc de verdéţă. Tóte
vasele din port erau frumos pavoasate”12. Prezentarea continuă
cu apariţia pe Dunăre a vaporului care transporta pe alteţele
regale şi întâmpinarea lor cu lovituri de tun, urmată de escortarea
vaporului regal de vapoarele plecate din portul Galaţi, Linnet şi
Foscolino, la bordul cărora erau muzicanţi şi public până la
debarcader13. Primarul14 întâmpină cu pâine şi sare alteţele regale
care în aclamaţiile mulţimii au trecut printr-un lung şir de trăsuri,
în care se aflau doamne şi domnişoare în toalete strălucitoare,
spre casele lui Epaminonda Lambrinidi15. Seara oraşul a fost
splendid luminat, distingându-se prin ornamente şi lumini
magazinele din străzile Mare şi Domnească, casele Fanciotti,
Vârlan, Mendel sau Şwab. După un prânz ales a urmat retragerea
cu torţe şi muzică, apoi o plimbare pe străzile principale ale
oraşului şi o reprezentaţie dată de o trupă greacă aflată în oraş.
Alteţele regale au vizitat şi moara cu vapor a lui Epaminonda
Lambrinidi, după care şi-au continuat călătoria în Moldova16.
Un an mai târziu un alt ziar local relata vizita
domnitorului Carol I şi a soţiei sale în oraşul Galaţi. Oraşul Galaţi
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se îmbracă din nou în straie de sărbătoare: ,,Pe piaţa centrală se
lucreadă un frumos arc, pe unde vor trece M.M.L.L.-Strada Mare
şi Domnească vor fi împodobite cu steaguri, coroane şi
verdeaþã“17. Domnitorul alege aceleaşi case ale lui Epaminonda
Lambrinidi18, semn că se simţise bine ultima dată aici, dar şi că
Epaminonda Lambrinidi era un om cu stare şi bine văzut în oraş.
La 16 octombrie 1880, domnitorul Carol I şi soţia sa, venind pe
Dunăre de la Brăila, sunt întâmpinaţi de patru vapoare plecate
din portul Galaţi, care aparţineau lui Foscolo, Negroponte,
Statato şi conte Roma, până la debarcader19. Toate casele şi
magazinele până la casele lui Epaminonda Lambrinidi erau
decorate cu steaguri şi covoare. S-au ridicat două arcuri de
triumf, un pavilion de ,,frunzari“ şi împodobirea a două catarge
cu frunze care dau impresia unor plopi20 din iniţiativa primăriei21.
Salvele de tun şi muzica a însoţit debarcarea domnitorului şi a
soţiei sale, care au fost întâmpinaţi de toate autorităţile civile şi
militare ale oraşului şi districtului. După au mers la catedrala
Sfântul Nicolae şi apoi la casele lui Epaminonda Lambrinidi,
unde au venit persoane oficiale, consulii străini şi cetăţeni. Spre
seară au ieşit după masa de prânz în oraşul frumos iluminat, la o
plimbare cu trăsura pe strada mare22.
În anul 1888 survine falimentul lui Epaminonda
Lambrinidi a cărui avere este scoasă la licitaţie. Ziarul local
,,Poşta“ relata în paginile sale în anii 1888-1889 că averea mobilă
a insolvabilului E.A. Lambrinidi, aflată în casa din strada
Domnească, oraşul Galaţi este scoasă la licitaţie publică23. Averea
scoasă la licitaţie era formată dintr-o galerie care cuprindea 62
de tablouri, camere de culcare, saloane, sală unde se serveşte
masa, tacâmuri, sticlărie, argintărie, covoare, arme, trăsuri, două
piane, candelabre, lustre, statui de marmură şi bronz, vinuri
străine şi indigene24 etc.. Moara Lambrinidi din strada Portului
va ajunge în proprietatea lui I. Millas & Fim, având un capital de
300.000 lei, 26 de lucrători şi măcina 3 vagoane cu o capacitate
de câte 10.000 kg. pe zi25.
Casa lui Epaminonda Lambrinidi va intra în posesia
Societăţii Creditului Funciar Urban din Bucureşti în anul 189026.
La 21 mai 1897, Societatea Creditului Funciar Urban din Bucureşti
face o ofertă de vânzare Primăriei din oraşul Galaţi, pentru imobilul
„Lambrinidi“, preţul fiind de 180.000 de lei. La 5 iunie 1897,
Societatea Creditului Funciar Urban din Bucureşti scade suma
la 160.000 de lei, care pot fi achitaţi în 20 de ani cu procente de 5
% pe an27. Societatea Creditului Funciar Urban din Bucureşti
reia negocierile cu Primăria oraşului Galaţi la 14 noiembrie 1905,

primar fiind Emil Vulpe. Imobilul Lambrinide, din strada
Domnească, numărul 89, era evaluat la suma de 160.000 de lei28.
La 20 decembrie 1906 Societatea Creditului Funciar Urban din
Bucureşti scade suma la 140.000 de lei, din care 40.000 de lei să
fie achitaţi anticipat, iar restul să se achite cu o dobândă de 5 ˝
% pe 30 de ani29.
În anul 1907 Primăria oraşului Galaţi cumpăra imobilul
Lambrinide, cu suma de 140.000 de lei, din care 40.000 de lei sunt
achitaţi anticipat şi restul de 100.000 de lei în rate pe 10 ani, cu o
dobândă de 5 %30. Din acest an va fi sediul Curţii de Apel până
la construirea Palatului de Justiţie. În anul 1928 pe când aici încă
funcţiona Curtea de Apel, casa era asigurată contra incendiului
pentru suma de 8.654 de lei pe an. Casa a fost evaluată la suma
de 7.622.000 de lei şi se prezenta astfel: corp principal cu subsol,
parter şi etaj (8 camere, două săli, scară de acces şi latrină),
atenase (parter cu coridor, 7 camere), grajduri şi magazii, o cameră
(parter)31. Casa era construită din cărămidă şi var, învelită cu
tablă, o cameră era învelită cu ţiglă, pardoseală din dulapi atât la
parter cât şi la etaj, antreul de la parter pavat cu dale din piatră,
coridoarele erau din beton şi ciment, tavanurile erau din şipci şi
trestie tencuit cu var şi câlţi, podurile din cărămidă şi lut, iar
calcanurile32 din zid şi cărămidă33.
În anul 1939 casa este închiriată de Primăria oraşului
Galaţi, primar fiind Traian Gruescu34, Ministerului Educaţiei
Naţionale, pentru liceul de fete ,,Mihail Kogălniceanu“ pe un an
de zile cu suma de 80. 000 de lei pe an35. Casa acum are următoarea
configuraţie: parter (7 camere mari, una mică şi un antreu comun,
cu scară de comunicaţie la terasă), etaj (7 camere mari, 8 mai mici
şi antreul principal comun, cu tot etajul, inclusiv scara de
comunicaţie cu parterul şi alta cu mansarda, inclusiv cu
balconul), mansarda (5 camere mici despărţite între ele, cu pereţi
de scânduri), atenasele (8 camere, un antreu, intrarea la pod,
două closete şi o cameră cu două cazane de baie desfiinţate
inclusiv antreul), magazia cu trei despărţituri, din care două mari
şi una mică, construită din zid de cărămidă, care serveşte de
lemne şi materiale, o cameră de zid izolată în curte36.
Astăzi casa din strada Domnească, numărul 51, este
sediul Regionalei C.F.R. şi se află pe lista monumentelor istorice
din anul 2004, a judeţului Galaţi, la poziţia 115, cod GL-II-m-B03014, sub numele de casa Lambrinidi, construită la sfârşitul
secolului al XIX-lea37.
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De prin reviste adunate
(urmare din pag.44)
* CITADELA (oct.-nov.-dec. 2009) Poezie de certă calitate
asigură : Nicolae Băciuţ (,,M-am visat piatră, / dar piatra nu mă vrea,
/ m-am visat iarbă, / să ai ce călca, / m-am visat apă, / să ai ce bea, / şi
aer, / să mă poţi respira- / dar tu, dar tu ? “ – Dar tu , dar tu); Theodor
Damian (,,Ninge peste vameşi şi peste farisei /cu frigul pustiei /şi cu
flăcările ei /în foc şi în frig amândoi / se botează /unul ziua şi altul
noaptea/ în apele Cuvântului /ce se-ntrupează” – Spre mântuirea
pustie); Daniela Voiculescu . Şi teritoriul criticii literare este înfloritor
prin: Adrian Botez (referinţe la cartea de poeme ,,Eu, adică umbra
mea” semnată de Paul Spirescu) ; Constantin Stancu (marginalii la
,,Elegii provinciale” – versuri semnate de Nicolae Crepcia); Monica
Mureşan (note la volumul de versuri,,Elegiile negre” al lui Radu Cange);
Al . Florin Ţene (pe marginea recentei cărţi de poeme ,,Semne dintr-un
trunchi de cuvânt” semnat de Aurel Pop). Segmentul proză este ocupat
de Iulian Moreanu
* TOMIS (ianuarie 2010). ,,Despre prestigiul pierdut al
intelectualului s-a mai scris, despre inutilitatea poeziei asemenea, a
mai trebuit să vină criza să scuture copacul şi gata, ştaiful şi rafinamentul
s-au dus concret de-a berbeleacul, lăsând loc suficient pentru creşterea
iluziei tâmpe că de astfel de chestiuni te poţi descotorosi ca de un lux
inutil. “ (Bogdan Papacostea). Aferim! Nu e mai bine să ne cufundăm
în gândirea lui Heidegger şi să aflăm acolo niscaiva oportunităţi de
salvare? ,,Modul în care Heidegger gândeşte noţiunea de adevăr se
plasează în centrul ideii sale despre ,,renaşterea metafizicii”. Adevărul,
spune Heidegger, a fost conceput drept corespondenţă a faptelor cu
gândirea, ca adeguatio rei et intellectus (Daniel Clinci). Un poet – T.S.
Kharis (Petea la prânz) despre care Felix Nicolau afirmă: ,,Poemele
sunt masive, asamblate din piese care ai zice că nu vor pune niciodată
pe picioare un întreg fiabil ... Poetul devine un cronocid. Arma
preferată: contemplaţia cu tăiş ironic.” Sub dezideratul, ajuns lozincă,
,,Ieşiţi din tipare !” mai apar : Alina Costea (note la ,,Prin perdea” de
Aurora Liiceanu); Angelo Mitchievici (referinţe la cartea ,,Diurn şi
nocturn” de Adrian Majuru); Beatrice Lepădat (în privinţa recentului
roman ,,Vincent Nemuritorul” semnat de Bogdan Suceavă). Referinţele
critice ale Ştefaniei Mincu despre poeta Ofelia Prodan sunt grăitoare:
,,Textele Ofeliei sunt greu de citit în cheie parabolică propriu-zisă,
deoarece par a fi libere chiar faţă de sens: fantasmarea realului se
impune ca un al doilea real peste cel acreditat…” Vremea trece şi
uitarea ne împinge înainte...
* BUCOVINA LITERARĂ (ianuarie – februarie 2010).
Din dulcea Bucovină o tandră adiere susţinută de editorialul lui Ion
Murgeanu : ,,Până la urmă, adevărul despre poet (Nicolae Labiş) spun
toate poeziile sale, indiferent câtă retorică mai conţin ele şi azi. Dar în
spatele lor ce diafană chemare, ce orizonturi tari, ozonate, câtă
sinceritate în absolut, ce nevoie de comunicare...” Referindu-se la
contestatarii cărţii sale ,,Diavolul şi ucenicul său : Nae Ionescu – Mihail
Sebastian“ scriitoarea Marta Petreu afirmă: ,,De fapt, contestatarii
cărţii mele mi-au contestat-o bazându-se pe neştiinţa lor. Textele
insultătoare apărute sunt, în realitate, o dovadă a ignoranţei şi a
dogmatismului lor, a relei lor credinţe, a superficialităţii lor uimitoare.”
Ignoranţa a ajuns, din păcate, la rang de politică oficială. Revenind la
,,Istoria” lui Nicolae Manolescu, Constantin Cubleşan „Este
promotorul unui ethos postmodernist, aflat azi, în agonie ... De aici
s-a născut straniul hibrid care este ,,Istoria critică a literaturii române”
... autorul nostru a deformat conceptul de estetic în sensul parodicului
şi jocului postmodernist ...”
* EX/PONTO (nr. 4, octombrie – decembrie 2009). Spicuim
din eleganta revistă tomitană, fascinaţi de durabilitatea acestei bijuterii
tipografice, următoarele: poezie de Mircea Petean (,,deasupra curţii
pietruite / strugurii putrezesc în ciorchini- / rare lovituri de baston”),
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Ioan Matiuţ, Paul Sârbu, Iosif Caraiman şi Tudor Cicu; eseu de Ana
Dobre (,,Mircea Eliade – Nicolae Iorga, Les promesses de l’equinoxe
Peguinoxe”); microstudiul de istorie literară al Loredanei Opariuc
despre viaţa unei ,,efemeride literare” - revista de cultură ,,Albatros”
(şapte numere în intervalul martie 1941 – iunie 1941) ; cronica literară
a lui Nicolae Rotund la cele 3 (trei) volume de poezie semnate de Sorin
Roşca (,,Sorin Roşca este un poet al profunzimii, în pofida unor
deplasări de ton, falacioase pentru cititorul furat de sonorităţi. Discursul
este construit cu bună ştiinţă, atracţia spre cotidian... este îmblânzită
în această etapă fundamental lirică.” ); notele de lectură ale gălăţeanului
Petre Rău, pe marginea volumului ,,În ritm de haiku” semnat de Aurel
Albu (Fără îndoială că Aurel Albu posedă elementele tehnice şi estetice
revendicate de stilul de poezie haiku, concretizate prin capacitatea sa
creativă.” ); şi, nu în ultimul rând, imaginile - reproduceri după lucrările
sculptorului George Culea, realizate de artistul – fotograf Mircea Stoian.
* DACIA LITERARĂ (nr.88-1, 2010). Revista ieşeană se
prezintă cititorilor săi într-o nouă haină tipografică, îmbrăcăminte
,,croită” de poetul - pictor Vasilian Doboş, şi ne place să credem că se
află la începutul unei noi aventuri culturale, sub o nouă redacţie. Există
şi o mai atentă aplecare asupra propriei identităţi, lucru foarte vizibil
pe fiecare centimetru de pagină tipărită. Secţiunile prezente şi până
acum (,,Ferestre luminate” , ,,Ochean întors” şi „Arca lui Noe”) sunt
parcă mai responsabile pentru actul pe care-l produc.
* REVISTA NOUĂ (nr. 1 /58/2010). Constantin Trandafir
într-un recurs la memoria lui Eminescu – omul: ,,A avut prieteni la
şcoală (Chibici Râvneanu, îndeosebi ), la ,,Convorbiri”, pe Slavici, pe
Caragiale, pe Creangă înainte de oricine... Mitul se umanizează, căci
uman a fost Eminescu... Mitul a fost rostogolit în infern de mulţimea
detractorilor. Între aceştia, o furie unică se abătu asupra poetului în
perioada imediat postdecembristă, de unde nu voi reţine vorbe cel
puţin odioase referitoare la opera lui (Patapievici, Cristian Preda, T.O.
Bobe...)” . Valeria Manta Tăicuţu în tandem critic cu Marian Nicolaev
despre aceeaşi carte de poezie - ,,Femeie!” semnată de Adrian
Munteanu: ,,Adrian Munteanu refuză decorul butaforic al iatacurilor
intime, preferând raportarea la o natură ce completează, prin măreţie,
senzualitatea scenelor de dragoste...”. Secţiunea notelor de lectură,
plină de nerv şi la obiect, este susţinută de: Victor Sterom, Lucian
Gruia, Petre Rău şi Mihai Antonescu. Semnează poezie: Mihai
Nedelcu, Ion Mircea Popovici, Petruţa Stan, Petre Rău şi George
L. Nimigeanu ( ,,Chiar şi bucuria e corvoadă / deseori cu coadă de
cometă ... / Umbra ei trecând prin ochiul zilei ...” - Tranzacţie discretă).
O prezenţă de referinţă în peisajul revuistic naţional .

Fals jurnal de redacţie

Aurel Manolache

11 martie 2010

1931-2010
Aurel Manolache s-a născut la 5 octombrie 1931, la
Galaţi. A devenit membru al Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România în 1968. A fost dirijor la Orchestra
Populară „Valurile Dunării” din Galaţi (1950 - 1952), la Ansamblul
de Cântece şi Dansuri al oraşului Galaţi (1952 - 1954), profesor
suplinitor de muzică la Şcoala Medie de Marină din Galaţi (1953
- 1955), profesor la Şcoala Metalurgică din Galaţi (1954 - 1956),
dirijor şi director la Teatrul de Estradă din Galaţi (1954 - 1956),
dirijor la Teatrul Marinei Militare din Constanţa (1956 - 1959),
dirijor şi şef de secţie estradă la Teatrul de Stat din Constanţa
(1959 - 1969), prim dirijor şi director la Teatrul Fantasio din
Constanţa (1969 - 1995).
A întreprins turnee artistice în toată lumea.
De asemenea, a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural,
clasa a II-a (1981) cu premii la Festivalul naţional de muzică
uşoară de la Mamaia, cu premii ale Uniunii Compozitorilor.
A compus muzică de teatru, pentru balet, corală şi
muzică uşoară. În 2001 a iniţiat Festivalul Mamaia Copiilor,
împreună cu Dumitru Lupu, directorul artistic al evenimentului.
Sosit marţi, 9 martie, la Galaţi pentru a juriza etapa zonală
a Festivalului „Mamaia Copiilor”, cunoscutul compozitor Aurel
Manolache a murit la spital, a doua zi dimineaţă, în jurul orei
7,30, după un infarct. Ultima dorinţă a fost să fie înmormântat la
Galaţi.
„Pescăruşul” de la malul mării şi-a frânt aripile în
zborul lui spre locurile natale. Misiunea pe pământ s-a încheiat
brusc când inima a încetat să-i bată.
O viaţă întreagă marele om de cultură, compozitorul
Aurel Manolache a semănat iubire, iar roadele s-au putut
vedea prin compoziţiile lui devenite şlagăre, prin tinerele
vlăstare devenite vedete, prin conducerea de instituţii
valoroase recunoscute naţional şi internaţional, prin
programe culturale îndrăzneţe şi de calitate.
“Pescăruşul” trăieşte în inimile tuturor care l-au iubit
şi apreciat. Dumnezeu să-l odihnească!
A. Capră,
foto N. Sburlan

Ninge de rupe în Galaţi. Apropo de Pandora lui
Cameron, oare acolo ninge?
Ne pregătim de ziua poeziei, când ne vor veni câţiva
pandorieni. Sau, dacă preferaţi, Na’vi… Mike Godoroja şi ai săi,
plus Chip (a se citi Dan Mircea Cipariu)… Concert extraordinar
şi felii de tort… cu 10 poeme ale unor poeţi contemporani…
Şi, pentru că este vorba despre filme, fără pretenţia de a
transforma revista într-una de cinemaiubit, prinde viaţă şi un
festival de film la Galaţi… Florina ştieeeee!
Întorcându-mă la „Avatar”, filmul care a început să fie
pus la punct, după succesul de la Globurile de Aur (totuşi a luat
în total vreo 28 de premii, până azi – vezi www.imdb.com – şi a
mai colecţionat şi alte 56 de nominalizări la diverse festivaluri;
başca recordul financiar!), nu pot să nu mă gândesc ce ar fi
făcut din acest subiect un Tarkovski sau, de ce nu, un Lunghin
sau un Jeunet…
De fapt… care subiect? Cred că scenariul original a
avut trei, poate chiar două pagini. Poate nu A4… Ci de carneţel…
Schematic… Cei buni, cei răi, vreo 4-5 nici prea buni, nici prea
răi… Având tendinţa de a fi solidari cu cei năpăstuiţi… Adică
poporul Na’vi, un fel de piei roşii care, pentru variaţie, sunt mai
mult albaştri. Pardon, albastre… Peste ei vin de pe planeta
albastră oamenii, semenii noştri… Lacomi, hrăpăreţi, dornici să
comercializeze, epuizeze nu ştiu ce substanţă/minereu/drog bla
bla care nu se găseşte decât pe Pandora, planeta din visele
multor emo… Sau post emo…
Intriga şi Conflictul sunt gata! Peisajele sunt într-adevăr
superbe (dar parcă tot pământeşti, sfidarea legilor gravitaţiei cu
nişte insule plutitoare în aer, neîncălzindu-ne prea mult),
păsărelele acelea cât nişte cai, suflete-pereche, nu alta!, amintind
de caii feţilor frumoşi, au un oarecare rost… metafizico-platonic,
caii propriu zişi (adică aceia de pe planeta lor) cică au şase
picioare dar eu n-am observat pe monitor, ci doar am aflat de pe
net, Arborele/arborii vieţii sunt clişee răsfolosite în literatura de
specialitate iar povestea de iubire… e ca orice poveste de iubire!
O mână de trădători pământeni provoacă înfrângerea forţelor…
S.U.A. , N.A.T.O. sau O.N.U. – n-am înţeles sau poate nici nu
este vorba de aşa ceva! Ei bine, trădătorii sunt cei buni, ca să
înţelegeţi! Deoarece, ca de multe ori în istoria omenirii, cei ce
vor binele sunt cei răi ş.a.m.d.
Oricum, poporul Na’vi n-a fost întrebat dacă este de
acord să fie filmat, precum ţiganii/rromii din România care au
fost plasaţi în Kazahstan în filmul (vorba vine!) Borat: Cultural
Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of
Kazakhstan şi pentru a câta oară se fac bani buni din
comercializarea sentimentelor noastre… SEntimente 3D, cum
altfel!? Dar pentru români, un popor 2D din multe puncte de
vedere, sunt multe chestii de înţeles şi de pus în practică 3D…
Scuzate să ne fie generalizările!
anonimul gălăţean
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