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(lansarea volumului 20 din Colecţia Cartesenţe)

Centrul Cultural Dunărea de Jos a organizat marţi, 30 septembrie 2014, ora 13.00, la sediul din Domneasc ă nr.61
în Salonul Artelor, lansarea unui nou volum din Colec ţia Cartesenţe - Poezie.
De această dată, Petru BOTEZATU, autorul volumului MĂRTURISIRE (numărul 20 în colecţie), stabilit în Cahul,
vine din zona proiectelor culturale regionale şi euroregionale şi este un colaborator al instituţiei noastre, atât în
domeniul literar cât şi în cercetare şi tradiţie populară.
După momentul de bun venit adresat invitaţilor de către managerul CCDJ Sergiu Dumitrescu, atmosfera literar ă a
fost întreţinută de prof. univ. dr George Lateş, invitatul evenimentului, dar şi de poet.
Instalaţia fotografică a volumului a fost realizată de artistul Florin Ady care a prezentat publicului un colaj video,
evidenţiind mărturisirea poetică a autorului cu muzică şi fotografii.
În această colecţie, care a împlinit deja 4 ani, au mai apărut până în acest moment următorii autori: Tudor Cristian
Roşca, Iulian Grigoriu, Stela Iorga, Corneliu Antoniu, Angela Ribinciuc, Victor Cilinc ă, Ion Zimbru, Paul Blaj, Vali
Crăciun, Mihail Gălăţanu, Simona Toma, Alina Beatrice Cheşcă, Diana Mănăilă Marandici, Victoria Fonari, Nicoleta
Onofrei, Cristian Pavel, Simon Ajarescu, Anca Şerban Gaiu şi Dana Potorac.
Până la finalul anului 2014 ne vom mai întâlni cu poe ţii Alexandru Maria şi Marius Grama.

LANSARE DE PROIECT
„La pescuit – promovarea pescuitului ca ocupaţie tradiţională în Lunca joasă a Prutului Inferior şi
Dunărea inferioară”
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi va implementa, până la data
de 30.09.2015, proiectul care are ca obiect promovarea pescuitului ca
ocupaţie tradiţională în arealul Luncii Prutului Inferior şi a
Dunării Inferioare.
Lansat pe 02.10.2014, proiectul cu o valoare eligibilă estimată în
sumă de 220.790 lei, este finanţat prin Fondul European de Pescuit –
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007–2013. Proiectul are în vedere
derularea unor activităţi de iniţiere a copiilor în tainele pescuitului,
organizarea de concursuri de pescuit şi concursuri privind prepararea
mâncărurilor din peşte, întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
pentru dezvoltarea ulterioară a unor proiecte comune de revitalizare a
meşteşugurilor tradiţionale din perspectiva industriilor creative, realizarea
unui festival (ce include un spectacol şi târg) şi a unei expoziţii în tema
proiectului.
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(volumul Opriţi dricul, mortu ăsta n-a dat plicul! a primit
premiul special al Comitetului de conducere al USR – Filiala Iaşi)
Vineri, 10 octombrie 2014, la Casa cu
Absidă Laurenţiu Ulici din Iaşi a avut loc
decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din
România - Filiala Iaşi. Ceremonia a fost
prezidată de Cassian Maria Spiridon,
preşedintele USR Iaşi. Au fost prezenţi
primarul Iaşului, Gheorghe Nichita,
viceprimarul Gabriel Surdu şi Constantin
Simirad, fostul primar al Iaşului. Cu această
ocazie s-au sărbătorit şi 65 de ani de la
înfiinţarea filialei USR Iaşi, cea mai veche
filială din România.
Printre premianţi s-au numărat nume sonore din literatura din sud-estul Moldovei:
Gellu Dorian - Şaizeci de pahare la o masă; Adrian Alui Gheorghe – Urma;
Constantin Popa - Salonul nr. 6 Bis; Antonio Patraş - Scriitorul şi umbra sa. Geneza
formei în literatura lui E. Lovinescu; Marius Chelaru - Haiku, haiga, haibun – pagini
despre istoria poeziei orientale în România şi în lume; Constantin Simirad - La taclale
cu pixul Toma; Nicolae Dobrovici Bacalbaşa – Opriţi dricul, mortu ăsta n-a dat plicul!;
Olimpia Iacob - Carolyn Mary Kleefeld – Zori hoinari; Vlad A. Gheorghiu, Fratele
mut. La nord apa e curată (debut); Premiul „CEZAR IVĂNESCU” pentru POEZIE: Angela
Furtună, Posthipnotice; Premiul „IONEL TEODOREANU” pentru PROZ Ă: Mihai
Batog-Bujeniţă, Bântuind prin Paradis; Premiul „IRINA MAVRODIN” pentru
TRADUCERE: Petruţa Spânu, Alain Corbin – Miasma şi Mireasma – Simţul mirosului
şi imaginarul social în Franţa Secolelor al XVIII lea şi al XIX lea; Premiul „TRAIAN
OLTEANU” pentru DEBUT: Oana Strugaru, Exilul ca mod de existenţă. Andrei Codrescu
în spaţiul textual al dezr ădăcinării; Premiul „D. STĂNILOAE”: Viorica S.
Constantinescu, Dicţionarul Popoarelor Biblice; RESTITUTIO: Eugen Dimitriu,
Corespondenţă fălticineană, vol. I şi II. Premiul OPERA OMNIA: Alexandru Zub;
Premiul DE EXCELENŢĂ: Val Panaitescu, Constantin Parascan, Nicolae Panaite.

Joi, 25 septembrie 2014, a avut loc la Muzeul Satului „Petru Caraman”
din Pădurea Gârboavele lansarea Proiectului „Muzeul Zonei Pesc ăreşti din
judeţul Galaţi”. Proiectul este realizat cu sprijinul Uniunii Europene şi al
Guvernului României, fiind finanţat prin Programul Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013, Strategia de dezvoltare durabil ă a zonei pescăreşti
„Prut-Dunăre” Galaţi.
Obiectivul general al proiectului este reconstituirea, conservarea şi
promovarea unor elemente de patrimoniu material şi imaterial cu specific
pescăresc, prin realizarea unui muzeu al zonei pesc ăreşti în judeţul Galaţi.
Locaţia proiectului va fi în zona de agrement a P ădurii Gârboavele,
comuna Tuluceşti, pe latura sudică a Muzeului Satului „Petru Caraman”.
Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi” constă într-un ansamblu
de obiective ce include două gospodării tradiţionale – înţelegând prin
aceasta locuinţe şi anexele aferente (specifice Zonei Etnografice Covurlui
Nord – comunităţi situate pe malul drept al Prutului Inferior, respectiv
Zonei Etnografice Galaţi – comunităţi situate pe malul drept al Prutului
Inferior), o cherhana, un iaz, un pavilion pentru activit ăţi culturale în aer
liber şi împrejmuiri.
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Având ca obiectiv de activitate revigorarea climatului
cultural, cercetarea, cunoaterea şi promovarea
specificului etnografic a zonei de sud a Moldovei şi nu
numai, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, prin
intermediul Serviciului de Cercetare, Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei Populare organizează a cincea
ediţie a concursului „Ipostaze etnografice” – Concurs
naţional de film etnografic şi imagini-document,
festivităţile urmând să se desfăşoare în zilele de 6 şi 7
noiembrie, la Salonul Artelor de la Centrul Cultural.
În ziua de 6 se vor viziona filmele înscrise în concurs
şi în ziua de 7 va fi premierea.

Una dintre cele mai active clase ale Şcolii de Artă, cea de Artă Fotografică, profesor Nicolaie Sburlan, a
bucurat pe iubitorii de frumos cu două noi expoziţii. Una dintre ele, „Fotograf călător” a avut vernisajul în Sala
Rondă a Centrului Cultural vineri, 3 octombrie, beneficiind de un reuşit recital de pian al Mariei Nica, fata
colegului nostru Doru Nica. Cealaltă expoziţie a avut loc într-un cadru inedit, „simeza” fiind reprezentat ă de
zidurile monumentului istoric, Biserica Sfânta Precista de pe Falez ă.

Nici la această ediţie a Târgului de toamnă organizat de către oficialităţile locale, Centrul Cultural nu a lipsit,
prin reprezentanţii săi cei mai vizibili: membrii Fanfarei „Valurile Dunării” şi Ansamblul folcloric Doina Covurluiului.
Colaboratorii Centrului Cultural, meşterii populari, au fost şi ei prezenţi, cu expoziţii ad hoc cu vânzare pentru
toţi cei pasionaţi de folclorul autentic.
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Marius MITROF

20 septembrie 2014
Zilele Europene ale Patrimoniului
reprezint cel mai important eveniment
cultural al lunii septembrie. Mii de
situri şi de monumente vor putea fi
vizitate cu aceast ocazie, europenii
având astfel şansa de a-şi admira şi
celebra patrimoniul comun.
„Zilele
europene
ale
patrimoniului oferă oamenilor o
oportunitate minunat ă de a
descoperi comori culturale care se
află adesea extrem de aproape de
locuinţele lor, dar a căror existenţă
le este, poate, necunoscută, în vreme
ce alte astfel de comori sunt rareori
accesibile publicului. Prin faptul că
îşi deschid uşile, aceste situri ne
deschid ochii şi minţile spre
patrimoniul cultural comun şi diferit
care constituie bijuteria coroanei europene”, a declarat
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educa ţie,
cultură, multilingvism şi tineret.
Lansate în 1985, Zilele europene ale patrimoniului au
fost organizate începând din 1999, ca ini ţiativă comună a
Comisiei Europene şi a Consiliului Europei. Cele 50 de
ţări semnatare ale Conveniei culturale europene - România
a aderat la această convenţie în anul 1992 - iau parte la
Zilele europene ale patrimoniului, oferind vizite la noi
comori culturale i deschizând clădiri istorice care sunt în
mod normal închise publicului. Evenimentele culturale aduc
în prim-plan meşteşugurile şi tradiţiile, precum şi
arhitectura şi arta locale, şi vizează, totodată, promovarea
înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni.
Dacă în anii anteriori organizarea unor evenimente
culturale cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului,
pentru municipiul şi judeţul Galaţi, nu a ridicat probleme,
zona de sud a Moldovei fiind bogat ă nu numai în tradiţii şi
meşteşuguri, ci şi în monumente istorice a căror memorie
sau arhitectură sunt strâns legate de tematica aleasă, anul
2014 a însemnat o adevărată provocare.
Ministerul Culturii, cel care dă „tonul” acestor
evenimente prin temele propuse pentru evenimentul din
septembrie al fiecărui an, având în vedere că anul acesta a
fost declarat Anul Brâncoveanu, a stabilit ca tem ă pentru
Zilele Europene ale Patrimoniului: „Patrimoniul
renascentist din România”.
Despre ce patrimoniu renascentist putem vorbi sau ar ăta
gălăţenilor aici, la malul Dunării şi chiar în judeţ? Cum se
putea manifesta Renaşterea, aşa cum a denumit fenomenul
italian din perioada secolelor al XIV- lea şi al XVI-lea
Jules Michelet, la începutul secolului al XIX-lea, şi apoi

preluată de istoricul elveţian Jacob
Burckhardt la 1860, când ţinutul acesta
de la Dunărea de Jos era trecut prin foc
şi sabie de tătari, turci şi ruşi? Care este
legătura sudului Moldovei, şi în special
ţinutul care aparţine actualului judeţ
Galaţi, cu Constantin Brâncoveanu?
Galaţii, oraş negustoresc, schelă la
Dunăre, nu a avut un Antim, un
Dosoftei, iar ctitoriile domneşti, a
căror arhitectură să se înscrie în ceea
ce este îndeob şte cunoscut ca
„Renaştere”, lipsesc cu desăvârşire.
Însă Galaţii l-au avut pe Dimitrie
Cantemir, contemporan cu Constantin
Brâncoveanu, operele domitorului
moldovean fiind recunoscute peste tot
în lume. Galaţii l-au avut pe Vasile Lupu
şi ctitoria sa, biserica Sf. Dumitru,
dispărută cu mult înainte ca aceasta să poată rămâne ca
mărturie pe vreo imagine pictată, desenată, sau fotografiată;
nici vodă Duca, cel pus pe scaunul domnesc al Moldovei
cu sprijinul lui Brâncoveanu, nu este str ăin Galaţilor,
biserica ctitorită de el şi fiul său în Galaţi fiind astăzi
mărturie a acelor epoci, „Precista”, deşi modificată, a fost
construită în aceeaşi perioadă, o dovedeşte multitudinea
de documente vechi păstrate în colecţiile bibliotecii
„V.A.Urechia”, donate de către iubitorii de carte şi cultură
ce locuiau în Galaţii de odinioară.
Astfel, s-a reuşit să se răspundă provocării temei
stabilite de Ziua Europeană a Patrimoniului pentru anul
2014, prin organizarea unor evenimente atractive de c ătre
instituţiile culturale şi de către câteva o.n.g.-uri din Galaţi,
asociaţii care activează şi în domeniul culturii.
Chiar cu o zi înainte de data stabilită pentru Zilele
Europene ale Patrimoniului, la Biblioteca „V.A.Urechia”
a avut loc masă rotundă şi prezentare de ediţii bibliofile,
eveniment intitulat „Dimitrie Cantemir - o personalitate
renascentistă a culturii române”, unde elevii de la câteva
şcoli şi licee din Galaţi au discutat şi au văzut cărţi vechi,
ediţii apărute în secolele XVI-XVIII.
Ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2014, o zi ce se anun ţa
splendidă după soarele ce începuse să mângâie cu razele
sale oraşul, a început cu evenimentul organizat de Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” cu prilejul Zilelor Europene
ale Patrimoniului, eveniment denumit „ Precista-bastion
de credinţă al gălăţenilor”. Dimineaţă, devreme, în curtea
bisericii „Precista”, monument istoric, responsabilul cu
acest eveniment, Paul Buţa, aşeza meticulos exponatele
pentru evenimentul care trebuia să înceapă la ora 10.00.
Tradiţie, meşteşug, artă, toate împletite în detaliile

(continuare în pag. 21)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

Anisoara
Stefãnucã
,
,

Revista Dunãrea de Jos - nr.151

o abordare sincronică şi diacronică*
(Studiu de caz asupra monografiilor din judeţul Galaţi)

Realizarea unui studiu asupra folclorului în
monografiile săteşti nu poate să facă abstracţie de
eforturile susţinute în acest sens ale unor cercetători
de marcă (sociologi, antropologi, etnologi, etnografi,
folclorişti), care s-au străduit de-a lungul timpului,
reuniţi adeseori în cadrul unor echipe interdisciplinare,
să traseze reperele şi să stabilească rigorile acestui
domeniu. Acesta reprezintă şi motivul pentru care am
considerat necesară abordarea acestei teme într-o
permanentă raportare la studiile, concluziile şi
recomandările cercetătorilor amintiţi anterior.
Monografii (comunitare sau regionale) au fost
realizate încă din a doua jumătate a secolului XIX.
Acestea, după cum remarcau Dimitrie Gusti şi Traian
Herseni, au fost sporadice, nu au avut amploarea celor
din Şcoala de la Bucureşti şi nu au fost încadrate
într-un program teoretic şi social de amploare.
(D. Gusti, T. Herseni, 2002: IX)
Urmând coordonatele metodologice ale cadrelor şi
manifestărilor, a fost realizat un număr impresionant
de monografii care au vizat comunităţile rurale şi
regionale. O parte importantă dintre aceste monografii
au fost realizate remarcabil sub aspectul conţinutului
ştiinţific, şi nu numai, chiar de către colaboratorii lui
Dimitrie Gusti. Multe monografii au fost realizate îns ă
de persoane mai puţin specializate sau familiarizate cu
acest domeniu (care presupune nu doar stăpânirea
anumitor tehnici de investiga ţie, documentare,
realizarea şi respectarea unui plan riguros de cercetare),
dispunând de cele mai multe ori de o dotare tehnică
minimă, dar care au manifestat o receptivitate deosebită
faţă de iniţiativa de a realiza astfel de studii, motiva ţi
fiind de cele mai multe ori de o datorie morală faţă de
comunitatea căreia îi aparţin.
Observaţia făcută de Dimitrie Gusti, Traian Herseni
şi H.H Stahl, (1999:57) conform căreia monografia
sociologică nu poate rămâne preocuparea unei grupări
de specialişti orientaţi exclusiv spre probleme teoretice,
pare să-şi fi găsit ecou, de cele mai multe ori, în rândul
profesorilor şi învăţătorilor care au iniţiat de-a lungul
timpului diferite studii monografice. De cele mai multe
ori însă, realizarea unor asemenea studii s-a limitat doar
la surprinderea şi redarea în mod disparat a unor aspecte
legate de viaţa socio - culturală, economică, politică,
administrativă, a comunităţilor studiate, lipsind o
viziune comprehensivă care să permită „înţelegerea
rostului social” pe care acele fenomene îl au „în totalul
vieţii sociale”. (D. Gusti, T. Herseni, H.H. Stahl,
1999:322). Îmi permit să redau un pasaj, edificator în

acest sens, din lucrarea Monografia – Teorie şi
metodă menţionată anterior: „şezătorile sau furcile,
care sunt de cele mai multe ori adunări de femei,
sau fete de vârstă apropiate, pentru tors, nu sunt
decât cercuri psihologice şi nimic altceva,
caracterul lor de asociaţie economică e aparent.
Fiecare femeie îşi toarce materialul propriu, atât
că în loc să toarcă fiecare acasă, ceea ce ar fi
plicticos, se strâng mai multe la un loc, după
simpatie. Sigur, ele depun şi o activitate economică,
dar asociaţia lor e de natură psihologică. Dacă
însă se adună ca să toarcă numai uneia dintre ele,
ca s-o ajute, adunarea capătă şi caracter social
(economic – cooperare, moral – ajutorare)”. (D.
Gusti, T. Herseni, H.H. Stahl, 1999:131)
Monografiile sociologice întreprinse de membrii
Şcolii de la Bucureşti (şi nu numai) au ca obiect unităţile
sociale, studiate într-o ordine sistematică, urmărind
aspecte legate de condiţiile de viaţă, manifestările
obiective şi structura lăuntrică a acestora, asigurând în
acest fel nu numai o culegere completă de material,
dar şi redarea riguroasă a realităţii în formele ei unitare.
(Dimitrie Gusti, Traian Herseni, 2002, p. 10)
În mare parte, autorii monografiilor care au făcut
obiectul studiului de faţă manifestă predilecţie pentru
trasarea coordonatelor spa ţiale, istorice şi
administrative, realizând în acest mod o succint ă
prezentare şi delimitare spatio-temporal ă a
comunităţilor respective, atribuind însă o atenţie redusă
aspectelor legate de viaţa culturală şi spirituală a
comunităţilor respective.
Lipseşte, de cele mai multe ori, după cum se poate
remarca, o structură, o abordare exhaustivă, lucrarea
(monografia) în sine având ca linii directoare
informaţiile, documentele existente, care aşteaptă să
fie scoase la lumină şi mai puţin cercetare propriu-zisă
de teren, întemeiată pe un plan riguros, aspect justificat
oarecum prin faptul că o asemenea iniţiativă ar
presupune nu doar un efort susţinut, o dotare tehnică
minimă, cât mai ales familiarizarea cu domeniul, cu
tehnicile şi metodologia de cercetare.
Adeseori, o primă preocupare a autorilor
monografiilor săteşti este orientată, cum e şi firesc
dealtfel, spre clarificarea unor aspecte legate de
toponimia locală. Sub acest aspect, abordarea cu
superficialitate a problematicii în cauză poate avea ca
rezultat aprecierea eronată a originii unor locuri sau a
întemeierii unor sate, aşezări. Memoria colectivă
păstrează în acest sens o serie de legende care au la
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bază teoria eroului eponim – explicând formarea
comunităţii respective prin descendenţa dintr-unul sau
mai mulţi strămoşi comuni. Limitarea cercetării doar
la înregistrarea unui fond de legende care încearcă să
explice prin prisma mentalităţii populare geneza unei
aşezări, fără a face recurs la o serie de documente
istorice edificatoare în acest sens, riscă să producă o
confuzie majoră.
Observarea şi înregistrarea unui fapt folcloric, social
sau cultural care se păstrează încă viu în memoria
colectivă în momentul realizării documentării poate
reprezenta un prilej unic pentru salvarea fenomenului
în sine, cunoscut fiind faptul că memoria colectivă, la
fel ca şi memoria individuală, este tributară trecerii
timpului şi, după două - trei generaţii, totul poate fi
învăluit în uitare.
Făcând abstracţie de inadvertenţele semnalate, care
fac imposibilă practic realizarea unor analize
comparative şi formularea unor concluzii teoretice,
aceste studii monografice, chiar şi în cazul în care ele
nu respectă în totalitate rigorile cerute, sub aspect
etnofolcloric, reprezintă adeseori mărturiile unice care
pot atesta existenţa unor elemente ale culturii spirituale
tradiţionale (credinţe, superstiţii, desfăşurarea anumitor
obiceiuri sau ritualuri), deschizând astfel terenul unor
cercetări ulterioare aprofundate şi studii comparative
bine documentate.
În monografiile de astăzi regăsim, de cele mai multe
ori, secvenţe, episoade doar, aparţinând unei lumi
„uitate” sau dispărute undeva în negura vremii, care
nu întotdeauna pot oferi o imagine de ansamblu asupra
vieţii spirituale, în deplinătatea şi diversitatea formelor
ei de manifestare. Adeseori sunt redate selectiv anumite
obiceiuri, care s-au păstrat încă vii în conştiinţa
colectivă, legate preponderent de Sărbătorile de Crăciun
şi Anul Nou (jocurile cu măşti), de anumite ritualuri de
invocare a ploii (caloian, paparudă) sau diferite creaţii
folclorice (cântece populare, oraţii de nuntă – iertăciune,
conocăşie), descântece, fiind destul de puţine însă
monografiile care oferă o viziune exhaustivă asupra
vieţii spirituale, specifice comunităţii respective.
De remarcat în acest sens este lucrarea „Tuluceşti
– Carte pentru tinerii de azi şi de mâine”, coordonată
de învăţătorul Amelian Chirilă, în paginile căreia regăsim
numeroase creaţii folclorice bine încadrate în contextul
obiceiurilor, redate în general într-o formă care respectă
criteriile de exigenţă, (partitură muzicală şi datele de
identificare ale informatorului), permi ţând astfel o
situare completă şi corectă în spaţiu şi timp a acestora.
Spre exemplificare: „...După terminarea horei din
această zi, tinerii se adunau într-o casă mai mare
sau la o prăvălie, pentru a alege cămăraşii.
Cămăraşii erau un fel de casieri ai veniturilor de la
sărbători. Se alegea câte un cămăraş pentru fiecare

din cele trei mahalale ale satului, pentru a aduna banii
de colind, pluguşor, şi încă doi cămăraşi colăcari
pentru tot satul, pentru sărbătorile de iarnă şi
primăvară. Cămăraşii trebuiau să fi spus plugul sau
colindul cel puţin trei ani şi să fie fii de gospodar,
pentru a fi bine primit de săteni.” (A. Chirilă, 1997,
118). „În vârful la nouă meri/ Valea roanda, lerului
Domnului, Arde nouă lumânări...” (colindul fiind urmat
de numele culegătorului, data culegerii, numele şi vârsta
informatorului, localitatea. (A. Chirilă, 2000, 116)
Evidenţiez în mod deosebit acest aspect, deoarece
adeseori culegerile folclorice (cântecele populare şi
colindele în special) nu sunt însoţite de partitură, linia
melodică fiind cel puţin la fel de valoroasă ca şi partea
de text, reprezentând un tot unitar, indisolubil, important
în aprecierea specificului zonal.
O altă observaţie are în vedere autenticitatea textului
cules şi modul în care acesta este redat, exprimarea în
graiul autohton, transcrierea fonetică a textului, utilizarea
semnelor lingvistice aferente, a cuvintelor şi expresiilor
aflate în uzul cotidian al comunităţii respective, aceste
aspecte fiind adeseori neglijate.
În acest sens, un caz aparte consider a fi acela în
care autorul monografiei s-a născut şi a trăit în mijlocul
comunităţii respective, e un bun cunoscător al zonei,
(actant sau participant la obiceiurile descrise), informaţiile
furnizate fiind redate până la cele mai mici detalii,
eliminându-se astfel posibilitatea apariţiei unor lacune
(deşi chiar şi aici pot apărea trimiteri sau interpretări
unidirecţionale, de natură subiectivă).
Un material valoros sub aspect etnofolcloric regăsim
în diferite culegeri, memorii sau aparent simple
autobiografii, neavând pretenţia de a se constitui în studii
monografice propriu-zise, dar reuşind să surprindă
într-un mod cât se poate de firesc realitatea vieţii unei
comunităţi. Aş remarca în acest sens cartea „Din
copilărie” scrisă de Vasile Gh. Popa, în paginile căreia
se regăsesc informaţii legate de coordonatele
fizico-geografice, toponimie, aspecte care surprind viaţa
socială, economică, istorică şi, nu în ultimul rând, textele
unor creaţii folclorice valoroase (colinde, plug). Redăm
în continuare câteva fragmente edificatoare în acest
sens: „...Nu ştia cine sunt. Sandu a încercat să ghicească
glasurile, dar degeaba. A deschis uşa încetişor şi s-a
apropiat. Feţele erau cu măşti. Căciulile erau întoarse
pe dos ca şi cojoacele. În mână ciomege noduroase.
(...) Şi urătura curgea mereu: însoţită de un buhai
năpraznic făcut dintr-o putină de borş, groasă. Gemea
înăduşit gata-gata parcă să-şi iasă din răbdări şi să ia în
coarne casa: Beciurile să vă hie pline de hin,/ Să bem
şi noi să ne veselim!/ Gospodare, să-ţi hie nevasta
frumoasă,/ Şi hia mănoasă!/ Copchilul ce ţi l-a dat
Dumnezeu/ Să aibă sufletul uşor şi pumnul greu!”;
(Vasile Gh. Popa, Galaţi, 2003, pg.401); sau ritualul
(continuare în pag. 12)
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„…mă revendic din cavalerismul medieval desuet, cel importat din Orient în urma cruciadelor...”
Interviu realizat de Ghiţă Nazare
Victor Cilincă descinde, parcă,
din Renaştere. Are o polivalenţă
profesională de invidiat. Scrie
roman istoric, proză scurtă, eseu,
foileton, SF, teatru şi basm.
Jurnalist profesionist, ilustrator,
pictor, intervievator. A colindat
mările şi oceanele, a fost
navigator şi scafandru. Tip
boem, cu pipă şi pălărie, cu ochi
iscoditori şi barbă aristocratică.
Greşesc? Exagerez? Dacă da,
adu-ne în realitate! Am
argumente pentru ceea ce am
spus mai sus. Victor Cilincă este
cuprins în „Istoria literaturii
române. Dramaturgia.”, „Cartea cu artişti” şi
„Teatrul românesc contemporan”, de Mircea
Ghiţulescu, în dicţionarul „1500 de scriitori români
clasici şi contemporani”, de Boris Crăciun şi
Daniela Crăciun-Costin şi în antologii din ţară şi
străinătate. Te rog să aduci în discuţie şi
alte argumente!

mult cu avionul, vreo opt ani, de
două-trei ori pe an, cu dor de tot,
când de ţară, când de mare, am
zburat până-n Africa şi înapoi (chiar
am stat şi în picioare o dată, de la
Las Palmas la Bucureşti, nefiind loc
de atâtea bagaje, de cumpărăturile
echipajelor care se întorceau acasă,
unii fiind violenţi după berile băute
în Palmas, iar eu ajungând abia în
ultima clipă la avion, cu o valiză de
cărţi), dar n-aş sări cu paraşuta,
mi-e frică de apă (deşi o iubesc) şi
nu prea ştiu să înot (deşi am lucrat,
doi ani, chiar sub apele oceanului
Atlantic, învingându-mi frica; ba
alţii, chiar rău de mare, nu ca mine, au rezistat decenii
pe mare): în câteva cuvinte - nu sunt normal!

Nu. Mai degrabă mă revendic din cavalerismul
medieval desuet, cel importat din Orient în urma
cruciadelor: rămâne şi acum important pentru mine
cuvântul dat, onoarea, nevoia de sacrificiu pentru o
cauză. Alţi copii spuneau că vor să se facă aviatori; eu,
pe la opt ani, voiam să fiu prinţ: blajinul prinţ Mâşkin.
Acum am devenit însă mai rău… Renascentist? Of,
eu chiar nu mă mai împrăştii, în ultimul an cel puţin, şi
în alte domenii: desenez mai puţin, ca să am mai mult
timp pentru scris, nici nu mai încep mai mult de două
proiecte de carte în acelaşi timp. Şi nu pot să fac,
renascentist ori napoleonian, mai multe lucruri odată şi
multe nu le-am făcut niciodată, deloc: nu ştiu de pildă
să cânt, deşi probabil că am oarece ureche muzicală,
nu-mi place fotbalul, nu ştiu nici să merg pe bicicletă,
pe patine ori pe schiuri, sau să fac baloane din gumă
de mestecat (asta m-a ofticat tare în adolescenţă), am
călărit foarte puţin, e drept, de zburat am zburat - dar
de nevoie, ca navetist… intercontinental, am zburat

Cândva am avut chiar tupeu, dom’le: am început
scrisul direct… cu un roman! Nu aveam încă cinci ani
şi mă influenţase lectura pe care tata o făcea seara
pentru noi toţi, după ce a orbit bunica - Stendhal,
Tolstoi, lucruri care uneori chiar mă înfricoşau, dar
m-a fermecat în special Tudoran, cu superbul şi
stevensonianul său Toate pânzele sus şi, ca o maimuţă,
am început să scriu şi eu… un roman cu piraţi, români,
pe un caiet studenţesc. N-am scris mult, că abia ştiam
literele mari de tipar, dar… am încercat inovaţii: am
scris cu culori diferite, dialogurile le-am pus pe câte un
portativ, ca să nu mai explic adică, cum se face, ce
făceau personajele mele cu vocea lor când strigau sau
şopteau… Prostii de copil! De atunci mi-a trecut,
n-am mai făcut inovaţii de dragul inovaţiilor (dintre
toţi cei care au forţat nota, doar lui Saramago mi se
pare că i-a şi reuşit!), ci am experimentat pe rând genuri
şi unghiuri de abordare diferite, nu am căutat teme
obraznice în sine, mă rog, am scris la tinereţe şi cărţi

De fapt, de unde vine Victor Cilincă? Te rog să
creionezi şi pentru cititorii revistei „Dunărea de
Jos” principalele repere ale dezvoltării tale
personale şi profesionale.
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de sertar, citite la samizdat, dar aceasta doar pentru c ă
nu mă puteam abţine să fiu realist cinstit, nu mă
gândeam însă ca să atrag atenţia! De fapt nici scriitor
nu credeam că pot să fiu, după ce fusesem curios să
citesc biografii ale scriitorilor celebri - scriam pur şi
simplu… Am continuat copilăria cu poezii cam
penibile, cu povestiri SF banale…
Tata, care trebuia să fie învăţător,
dar războiul îl rănise de două ori
în Tatra (a primit Coroana
României!) şi i-a scurtat un picior,
forţându-l să devină contabil,
adunase mii de volume şi astfel
am început să citesc devreme.
Mai ales că bunica cea aprigă nu
mă lăsa să mă joc şi eu cu băieţii
din mahala, ţinând încuiate porţile
înalte. Tot ea avea să mă
cenzureze prima - pe vremea
aceea mai vedea un pic şi a
controlat ce citeam. Aventurile lui
Tom Sawyer s-a deschis tocmai la
pasajul în care Tom o pupa (pe
obraz, o dată şi fugitiv!) pe Becky.
Mi-a încuiat deci cartea cea
„dezmăţată”! Desenam bine, cred,
aşa am ajuns la Liceul de Artă,
dar eram prea săraci ca să dau de câteva ori la Belle
Arte, la facultate, şi să mă întreţin în Bucureşti. Nu
eram nici sigur de mine… Iar la Istorie am picat dup ă
ce am contrazis o temă care schimba datele după vântul
politic oficial… Moisil spunea că apreciază la el însuşi
(ca şi mine) dragostea pentru paradox - păi aceasta
este adevărata Istorie, ştiinţa care… are muză… Ca să
mă întorc la experimente, spun mereu că trebuie să
fim meticuloşi (Le Dieu est en detailles, cum zicea
Flaubert) şi corecţi cu realitatea. În general, chiar şi
când scriu SF (şi pe un cosmonaut îl doare burta dacă
mănâncă excesiv sau se înfurie dacă aşteaptă prea mult
la teleportare) caut mai întâi miezul în realitate. Şi, de
multe ori, sunt părţi de viaţă experimentată chiar de
mine în ceea ce scriu, cred că ştiu să şi ascult şi să
înţeleg acolo unde nu am trăit chiar eu o stare sau o
situaţie, iar de multe ori apar eu şi ca personaj; dar,
desigur, în personajele tratate mai necruţător, chiar cu
dispreţ, ură, doar cu puţină îngăduinţă, personaje
anoste, cu păcatele mele - aşa îmi permit să scriu cât
de cât acid, nu chiar ca despre mine, însă, şi despre
alţi reali… Am citit mult teatru, începând cu Cehov,
Ibsen şi Shaw, apoi Marquez m-a copleşit - mai am
influenţe şi astăzi, însă mă controlez binişor.

Te emoţionează că îţi sărbătoreşti ziua de naştere
odată cu Mihai Eminescu?
Păi nu! Că nici Eminescu nu s-a născut pe 15
ianuarie 1850, ci în 14 ori 20 decembrie 1849, 15 este
doar data când a fost înscris în registrul Stării Civile.
Iar eu, născut pe 15 ianuarie 1958
(minunată ocazie ca să plece naibii
Armata Roşie din ţară în anul
constituirii mele…), am fost înscris
abia pe 16 ianuarie în registru.
Sigur, sunt onorat de trimiterile la
uriaşul poet, eseist, ziarist, istoric,
filosof, creator de limbă modernă
şi puţin globalizată, rezistentă în
timp, mă mai alint şi eu, dar
n-o merit…
Citeam undeva că ai crescut
în spiritul dragostei pentru
carte. Că ai moştenit cititul
cărţilor de la tatăl tău, coleg de
şcoală cu marele romancier
Marin Preda. Ce ţi-a
povestit
tatăl
despre
autorul Moromeţilor?
La Şcoala normală de învăţători din Cristur,
Odorhei, Marin Preda era mai mare decât tata, cu un
an sau doi, iar pe atunci elevii mai mici îi respectau pe
cei mai mari chiar şi cu un an şi li se adresau cu
domnule. Preda citea din compunerile lui în cercuri
din şcoală, printre prietenii de an, îl ştiau profesorii,
avea deja un soi de faimă, copiii îl priveau cu admiraţie.
Nu părea să fie puiul de ţăran, cum poza el mai târziu,
asumându-şi o obârşie trădată însă frumos de citadinul
intelectual, fie şi mucalit şi cu ţărănisme afişate, aşa
cum făcuse odinioară şi Creangă… Avea deja în şcoală,
spunea tata, care îi admira opera, avea o aur ă
intelectuală. Preda nu era deloc ţăranul care voia să
pară mai târziu în capitală, poate şi pentru a uimi, şi nu
pentru un dosar sănătos. Era elev bun, ca şi micul
Nicolae din Moromeţii.
Ce-ţi mai aminteşti despre copilărie, despre anii
de şcoală, despre dascălii de atunci, despre
foştii colegi?
Îmi amintesc o primă învăţătoare, doamna Crudescu
- fiul dumneaei îmi mai spune, când ne întâlnim, c ă o
făcusem mândră din ce auzise despre mine, cel mai
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de-acum, şi mă bucur! Nu ştiu exact de când mă
urmărea - eu scriu aşa, mai… industrial, adică zilnic
(şi nu mă refer la ziar!), de peste 30 de ani… Păcat că
am mai uitat nume de învăţători... Dintre profesorii
din generală, doamna Curpen, de Desen, m-a încurajat
să merg mai departe, iar doamna Ostache, de Istorie
(rar o mai întâlnesc!) mi-a dat pasiunea cercet ării. La
Liceul de Artă, i-am avut profesori pe regretaţii
dascăli-plasticieni Nicolae
Spirescu (un martor al lui
Mantu!), Constantin Dimofte,
Vasile Vedeş, Mihai Dăscălescu,
Emilia Iacob. Dintre cei pe care
mă bucur să-i ştiu sănătoşi au fost
profesorii Vasile Neagu, Angela
Tomaselli. M-a determinat ca
cititor şi om cu ochi şi urechi mai
mari şi mai exacte profesoara
care trebuia să ne predea, că
n-avea încotro, Socialismul
ştiinţific:
dar
doamna
Seceleanu, care preda la L.V.A.
de fapt, doar ne-a indicat
bibliografia obligatorie şi
în schimb ne-a citit în
fiecare săptămână… literatură
semi-interzisă: Bulgakov şi
Babel, după o baie de Esenin.
Am fost coleg de an la Liceul de Artă cu Gheorghe
Miron şi Ioan Tudor, cu care am rămas prieten, colegi
mai mari fiind David Sava şi mulţi alţi oameni dragi…
La Facultate am iubit biologia marină, un fel de ştiinţă
socială prin trimiterile filosofice, m-am simţit chiar
cercetător lucrând sub îndrumarea doamnei profesoare
Munteanu… Nu mi-a fost profesor domnul Bacalbaşa,
dar am învăţat de la dumnealui: îşi scotea primul pălăria
când se întâlnea cu studenţi cunoscuţi, mă ruşinam
dacă mă zărea dumnealui primul. Profesorul Bogatu a
fost un mare domn! Dar am avut un fel de profesori şi
înainte de studenţie: în 1977 am făcut figuraţie, chiar
cu câteva replici, în Viforul lui Delavrancea, pe scena
Dramaticului, alături de colosalul Dimitrie Bitang,
blajinul Mitică Iancu, Carmen Maria Strujac, care
jucase în filmul Haiducii al lui Cocea, Ştefan Hagimă
şi alţii. Am prins încă, pe scenă, în partea stângă, şi
cuşca sufleorului, în care mi-am rănit genunchiul o dată.
Am intrat şi în distribuţia Curcanilor lui Ventura, în
trupa independentă a lui Lucian Temelie, Teatrul nostru,
devenit apoi Trianon. M-a descoperit ca posibil
dramaturg extraordinarul actor şi regizor Eugen
Popescu Cosmin, un român fără frică, cu gură mare
împotriva sistemului. Dumnealui m-a dat pe mâna

dramaturgului Dumitru Solomon, care m-a băgat în
seamă cu o piesă periculoasă rău pentru vremurile
acelea, în care inventam un fel de postmodernism,
Căsătorie în stil latin. Mai am puţin din text,
s-a pierdut, probabil că regretatul maestru Solomon,
care respecta enorm munca altora, s-o fi păstrat în
arhiva sa.
Imaginaţia şi inocenţa,
vitejia şi cutezanţa din basmele
tale îşi au sorgintea în anii
copilăriei, în întâmplările
făcute şi trăite?
În copilărie am fost un
singuratic, aproape autist, şi nici
într-un caz cutezător. Fratele
meu, mai mare cu opt ani, era ba
în armată, ba la facultate la
Bucureşti. Vedeam lumea doar
din înaltul pomilor din curte. Nu
aveam dreptul decât parţial la
prieteni, tata lucra până noaptea
târziu, mama trebăluia veşnic la
o casă uriaşă, iar bunica oarbă o
teroriza şi pe ea şi pe mine, ca
un om bolnav ce era. De unde să
învăţ curajul, dacă mă sfiam să
mă adresez cuiva? La generală, am fost într-o clasă de
băieţi, am dansat cu o fată, care îmi dovedea astfel, ca
în Fowles, că existau şi prinţese, şi insule, şi magicieni,
doar la balul de absolvire a clasei a VIII-a. Ca ziarist,
am fost însă obligat apoi să abordez, chiar şi atunci
când n-o doreau, de la preşedinţi de ţară la cerşetori,
victime ale accidentelor sau casa regală, pe artişti şi pe
impostori, pe interlopi sau savanţi, mineri revoltaţi, foşti
deţinuţi politici, infractori, magnaţi, cerşetoare, etnici
sau străini, bătrâni sau copii. Emoţia rămâne însă şi
acum - sunt şi eu om… Toată viaţa m-am temut, fără
rost, de lucruri care nu merită să te sperie, dar le-am
înfruntat, în schimb nu mă tem de moarte. Nu sunt
curajos, sunt poate şi cam ruşinos, însă m-aş lăsa,
probabil, mai bine împuşcat ca să nu mă fac de râs în
meseria de jurnalist, nu din fervoarea bătăuşului, ci din
ideea de a face treabă cinstită (fratele meu Florin-Doru
spunea la fel, că dacă îl vor pune să fie gunoier, va
încerca să fie unul bun!). Nu sunt inimă de pirat, deşi
am făcut chiar şi piraterie la viaţa mea, forţat de sistem,
când ţara mea ne determina să furăm peştele altor ţări
şi guvernanţii ne furau viaţa, în epoca aceea a peştelui
oceanic - am avut chiar un comandant care a fost chiar
condamnat la moarte chiar pentru piraterie: în 1987,
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în Luanda. Tot în Luanda a tras un soldat în mine cu
AKM-ul, dar am scăpat. Acolo mereu erau aruncate în
aer nave, dar cele ruseşti. Iar în Walvis Bay, enclavă
sud-africană din Namibia, erau atentate cu bombă.
Periculos era şi când plecam prin Sahara, spre
aeroportul Nouadhibou, prin magazine iar şoferul se
oprea în deşert ca să-ţi spună că s-a împătrit preţul…
Mai dramatic a fost în tinereţe, când am făcut armata
la Grăniceri, iar pe graniţa sârbească eram instruiţi să
tragem în cei care încercau să fugă din ţară: în cap - fie
femeie ori copil în faţa ta - şi abia apoi să somăm legal!
Oribil! Am avut chiar noroc să scap nepedepsit, căci
nu aş fi putut să-mi fac datoria ucigând.
Ai scris mult, peste 30
de cărţi, în genuri literare
dintre cele mai diferite.
Care-ţi sunt creaţiile
de suflet?
Dumnezeule, dar eu
mereu trădez pe câte una cu
alta nouă! Mereu uit ce am
scris şi nu-mi mai vine să le
citesc - abia în primăvara
aceasta am avut şi eu timp
să număr măcar câte romane
am publicat: sunt nouă. De
scris, am scris peste 30 de cărţi, dar de publicat, numai
vreo 26. Sunt mulţumit doar că am încercat mai toate
genurile. Mai puţin cel poliţist, deşi tocmai o povestire
cu aparenţă poliţistă, à la Hitchcock, tipărită într-o
revistă culturală britanică, a fost studiată la lecţia de
Limbă engleză într-un liceu vienez. Aşa că, iată-mă, şi
învăţat la şcoală, disperând deci pe bieţii copii! Brrr!
Sunt bucuros că am putut publica - şi aici m-a răbdat,
ani buni, Viaţa liberă! - chiar patru romane-foileton;
după toate regulile, aşa cum făcea, capitol după capitol,
un Dickens ori Balzac. Acum îmi tot spăl păcatele
nepăsării din vremea în care am scris întâmplări dure
cu oameni de pe mare, însă fără peisaje, doar despre
suferinţă şi nebunie, şi scriu acum mereu despre
culoare, miros şi vânt şi furtună şi zgomot pe mare,
despre ocean, despre Africa, despre locul unde am
întâlnit paşii lui Exupery şi ai Micului Prinţ. Am avut
surpriza să-mi placă, chiar şi mie, unele lucruri scrise
de mine, căci altfel nu am curaj să mai citesc lucrul
terminat (la care aş tot lucra încă un an şi încă un
an…). Ceva amuzant: m-am înspăimântat atunci când
am văzut montarea piesei mele Împăratul Gunoaielor,
un basm orwellian, politic, dar bine primit de copii,
piesă premiată la concursul naţional de dramaturgie de

la Botoşani şi montată acolo! Şi aceasta, ca şi alte lucrări
ale mele, o încercare într-un domeniu nou în România;
aşa cum Das Mioritza Reich, care a primit anul trecut
Premiul pentru roman al Editurii Tracus Arte, este,
cred, primul roman ucronic românesc. Ei bine,
scrisesem piesa cu vreo patru ani în urmă, între timp
am recitit basmul pentru varianta print, scoas ă la
Oradea, şi un audiobook, cu textul interpretat de Cristian
Gheorghe, şi îmi ştiam povestea. Când am văzut însă
spectacolul, am descoperit nu numai tăieturi, inerente
la montări (şi din Shakeseare se taie şi, vorba lui
Băieşu, ce se taie nu se fluieră), ci şi întâmplări noi,
rezolvări mai bune decât ale mele, personaje noi, replici
savuroase noi. Dar cum să semnez, domnule, pe
succesul
altuia?
Ruşine!!! Şi de ce miau făcut ASTA?!!! Ca
să constat, atunci când
m-am dus la propriul
text dramatic şi l-am
recitit, că… era chiar
al meu, fără nicio
virgulă în plus! Sau,
mă rog, poate cu o
virgulă lipsă… Abia
atunci am avut
încredere că am scris
ceva bunicel, când am
văzut că-mi place chiar mie, uitând ce am scris, printre
zecile de mii de fraze compuse în aceşti ani grei…
Altfel, cred mai degrabă pe cel care îmi critică zdravăn
un text decât pe cel care mă laudă excesiv. Am fost
mulţumit şi de faptul că, în ciuda unei boli sâcâitoare
care îmi mânca energia (era chiar să-mi închei socotelile,
chiar şi acum cred că trăiesc într-un fel pe cauţiune),
am reuşit să-mi respect mai întotdeauna termenele. De
pildă, când ieşit din spital, unde aveam un mai mic
randament la scris, am avut doar trei zile, două nopţi şi
unsprezece litri de cafea la dispoziţie pentru a scrie
ultimele 120 de pagini din romanul „Das Mioritza
Reich”, pentru concurs, şi faptul că romanul a primit
anul trecut Premiul naţional pentru roman al Editurii
Tracus Arte Bucureşti, cu lansare la Gaudeamus, mă
face să cred că n-am irosit timpul. Puţin înainte, pentru
un musical despre Nae Leonard, „Apă de Vichy”,
terminasem peste 70 de pagini cam în aceeaşi perioadă
de timp, încât credeam că e maximul meu de
concentrare… Dar, de obicei, scriu ani buni la acelaşi
roman şi de-o vreme cred că nici nu sunt
terminate complet.
(va urma)
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(urmare din pag. 7)

FOLCLORUL ÎN MONOGRAFIILE SĂTEŞTI

caloianului, descriind în detaliu fiecare tablou: „...Când
se termina acest ocol al bocetului şi se ajungea din
nou la izvoare, se f ăcea popas. Se făcea
înmormântarea. Păpuşa de lut era dată în groapă. Toţi
„cei şapte crai” aruncau pământ pe dânsa. În sfârşit,
avea loc al treilea ocol pe care l-aş numi al chemării,
deoarece pe parcursul său se rosteau nişte bocete al
căror laitmotiv era următorul: Iene, Iene, Caloiene,/
Scoală-te din groapa neagră,/ Şi te uită-n lumeantreagă/ Că-i arsă de sfântul soare/ Şi nu-i iarbă
pe ogoare/ Păpuşoiul nu mai creşte,/ Grâu’-n schic
nu plămădeşte/ Poama-n „hie” se chirceşte/
Vacile n-au ce mânca/ Copilaşii n-au ce bea,/ Că
fântânile-s uscate/ Şi izvoarele-s secate! (Vasile Gh.
Popa, Galaţi, 2003, pg. 446). De asemenea, sunt redate
credinţe, basme, superstiţii, ritualuri legate de naştere:
„...În camera unde era lăuza, se aşeza lângă fereastră
o masă. Pe masă se aşezau ştergare frumoase, de in
sau de cânepă cu chenare şi cu flori. Pe ştergare se
aşezau trei pâini rotunde, trei pahare cu apă şi trei
bulgăraşi de sare. Ştiam că sunt pentru cele trei ursitoare
care pe la miezul nopţii îşi fac apariţia şi-l ursesc pe
prunc. Era un fel de a câştiga bunăvoinţa acestor fiinţe
misterioase ce au puterea să toarcă, să împletească şi
să menească soarta copilului. Formula ce se rostea
deasupra pâinilor şi paharelor cu apă şi bulgăraşilor de
sare o ştia tot moaşa. Ea o rostea de trei ori:
Ursitoarelor, voi trii/ Să-mi aduce-ţi bucurii;/ Aveţi
milă şi-ndurare/ De-acest prunc venit sub soare!/
Omeniţi-l/ Şi meniţi-l/ Să fie la chip chipos,/ Ca o
stea de luminos,/ Mândru ca floarea de crin/ Şi
să-i meargă toate-n plin! (Vasile Gh. Popa, Galaţi,
2003, pg.460).
Toate acestea se îmbină în mod armonios, într-o
exprimare firească, nuanţată pe alocuri (acolo unde
este cazul) cu fărâme din graiul autohton,
reunindu-se reciproc într-un tablou complet, capabil
să redea atmosfera vieţii acelor vremuri.
Desigur, postura de outsider îţi oferă posibilitatea
de a observa, de a surprinde cu o oarecare obiectivitate
anumite aspecte ale vieţii sociale, culturale şi spirituale;
totuşi, consider a fi dificil de realizat un studiu
monografic valoros, atunci când nu există o pregătire
de specialitate, o cunoaştere temeinică a domeniului
şi a spaţiului cercetat, ghidându-ne după ideea
conform căreia: „Pentru a vorbi de oameni şi locuri
nu e neapărat nevoie să faci parte din viaţa unei
asemenea aşezări, întrucât momentele ocazionale îţi
oferă posibilitatea de a veni în contact cu ei, ceea ce
constituie un prilej pentru a pătrunde în intimitatea
satului şi a-i cunoaşte pe oameni”( R.Tighici Iacomi,
Galaţi, 2001).
Desigur, este lăudabilă iniţiativa de realizare a unor

culegeri sau studii monografice, oferind astfel
posibilitatea cercetării şi interpretării faptelor, datelor,
informaţiilor, valorilor, nu doar sub aspectul a ceea ce
sunt, ci mai ales în perspectiva devenirii şi integrării
lor într-un tot unitar, astfel încât să reflecte realitatea
socio-culturală, spirituală, economică, geografică,
istorică a comunităţi respective, în deplinătatea ei. În
acest sens, consider a fi oportună recomandarea în
sensul realizării unor publicaţii cu titlul de îndrumar
sau ghid practic, care, în completarea studiilor ample
existente deja (uneori inaccesibile), s ă constituie
repere reale în sprijinul realiz ării unor studii
monografice complexe.
*Articol publicat în „Caiete Folclorice Arge ş”,
nr. IX-X, apărute sub egida Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi
Asociaţia Folcloriştilor Argeşeni „C. Rădulescu – Codin”,
Editura Alean, Piteşti, 2009
Bibliografie:
- Birth Cezar, Contribuţii monografice - comuna Drăguşeni,
judeţul Galaţi, Galaţi, 1973
- Brezeanu Ioan, coord., Comuna Pechea - arc peste timp -,
Galaţi, 1972
- Chirilă Amelian, coord., Carte pentru tinerii de azi şi de mâine,
Editura Porto-Franco, Galaţi, 1997
- Chirilă Amelian, Mărturii de la Brateş, Editura pentru Literatură
şi Artă, Geneze, Galaţi, 2000
- Ciubotaru Silvia, Nunta în Moldova, Cercetare monografică,
Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2000
- Geacu Sorin, Smulţi - Studiu de geografie fizică şi umană, Editura
Prahova, Ploieşti, 1998
- Gusti Dimitrie, Herseni Traian, Stahl, H.H, Monografia - Teorie
şi metodă, Editura Paiedeia, Bucureşti, 1999, p.131
- Gusti Dimitrie, Herseni Traian, Îndrumări pentru monografiile
sociologice, Editura Univers, Bucureşti, 2002
- Hulea Ioan, Monografia comunei Nicoreşti şi a comunei Poiana,
Editura Făt-Frumos, Bucureşti, 2004
- Marin Gheorghe Anton, Marin Aurel Neculai, Monografia
comunei Oancea - Galaţi, Editura Libris, 1999
- Marinescu Ioan, Pechea Leagăn de civilizaţie pe Suhurlui,
Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 1999
- Pintilie Dorin, Pintilie Mariana, Comuna Băleni, studiu
monografic complex, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
- Popa Gh. Vasile, Din copilărie, Editura Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003
- Staicu-Buciumeni I. Neculai, Istoricul satului Buciumeni, Editura
Vasile Cârlova, 2000
- Tăbăcaru Dumitru Iancu, Nostalgii răzăşeşti, Editura Paco,
Bucureşti,1993
- Theodorescu Barbu, Păun Octav, Folclor literar românesc,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964
- Tighici Iacomi Flori Rodica, Umbrăreşti - Tg. Bujor - File de
cronică, Editura pentru Literatură şi artă, Geneze, Galaţi, 2001
- Tighici Iacomi Flori Rodica, Moscu - Tg. Bujor - File de
cronică, Galaţi, 2002
- Stahl H. Paul, Cum s-a stins Ţara Vrancei - Nereju, sat din
Vrancea, Editura Paideia, Bucureşti, 2002
- Vedinaş Traian, Introducere în sociologia rurală, Editura
Polirom, Iaşi, 2001
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Avanpremierã editorialã
... mele de oxigen când vine vorba si gândul
despre Angela Ribinciuc

Adi George Secarã

Cartea pentru „Omul din fiecare”, cel care ştie să învingă furtunile interioare
Da, nu cred că am cunoscut pe cineva cu mai mulţi prieteni
decât Angela Ribinciuc. Şi nu mă refer la cei de pe facebook…
Meditaţiile Angelei Ribinciuc sunt, dacă ne uităm bine, asupra
condiţiei umane, asupra drumului dintre perfecţiune şi nesiguranţă,
lângă oamenii dragi. Şi buni.
„Oameni la care gândul tău a alergat nebun
ani întregi…”
Omul Angela Ribinciuc ştie să privească, să zâmbească.
Jurnalistul şi scriitorul ştie să bucure omul de clipa efemeră a
existenţei de „aici”…
Este o bună elevă a… lecţiilor din poemele sale. Ne
reaminteşte că „farmecul vieţii vine… din lucrurile mărunte care
ne iau pe nepregătite.”
*
De la Angela Ribinciuc am învăţat cândva
câteva vorbe de care mi-aduc aminte de câte
ori o întâlnesc: (citat aproximativ) „Nimeni nu
ne-a promis, când am venit AICI, perfecţiunea
şi că o să fim fericiţi.”
Dar vorba lui Edith Wharton: „Dacă nu am
mai încerca să fim fericiţi, ne-am simţi destul
de bine.”
Şi pentru că veni vorba despre Edith
Warthon, pentru cine nu o cunoaşte pe Angela
Ribinciuc şi-o poate imagina ca pe unul dintre
personajele din „Vârsta inocenţei”.
Aceasta nu deoarece am asocia-o cu
somptuoasele rochii purtate în film de actriţele
Michelle Pfeiffer ori Wynona Ryder, deoarece,
după cum ştim de pe o postare de pe o reţea
de socializare, se împrieteneşte totuşi atât de
rar cu rochiile, deşi le îndrăgeşte! Ci pentru
că, dincolo de povestea oarecum complicată din romanul care
prezintă societatea unui anume New York, „personajul” Angelei
apără o anumită „inocenţă”, cea a omului care vrea să-şi apere
copilul şi bunătatea din el de agresivitatea unora „care nu iartă”,
deoarece există „oameni care nu iartă” (titlu de poem)…

deşertăciunile literaturii, chiar „dacă nu putem fi mereu
cei mai buni”.
Pentru că ea pare să ştie că „Ciclonul poate şterge un oraş de
pe faţa Pământului, dar nu poate desface plicul unei scrisori, nu
poate dezlega un nod de aţă”, după cum a scris Paul Valery… Şi
nu poate distruge „bucuria regăsirii unui prieten vechi”, în preajma
căruia îţi face plăcere pur şi simplu să fii…
Viziunea asupra vieţii s-ar putea rezuma la „Chiar dacă, în
rest, suntem atât de singuri,/ puţinele clipe pe care avem norocul/
de a le împărţi cu un prieten drag/ sunt cele care ne fac să
pricepem/ pentru ce ne-am născut.”
Şi ajungând aici, nu se poate să nu mă gândesc la două versuri
ale lui Liviu Antonesei (aveam şi eu ceva
asemănător într-un poem), postate recent pe
facebook: „Singura dragoste adevărată,
adevărată pînă la Dumnezeu,/ este cea a
părinţilor pentru copiii lor”…
Şi concluzionez, oarecum: cei mai buni
prieteni ai noştri ar trebui să fie copiii noştri,
deşi, poate, şi probabil este mai bine aşa, din
perspectiva despărţirilor de tot felul, ei ne
percep oarecum ca nişte îngeri protectori
(pe noi, părinţii), care pot fi, desigur, uneori,
sâcâitori cu grija noastră…
Pentru scriitori, cel mai important text al
lor sunt copiii… Şi asta se vede când o
întâlneşti pe Angela împreună cu fetiţa ei, când
poţi înţelege în alt fel pentru ce ne-am născut:
totul pare înconjurat de un nimb, de o aură
aparte, „moara de măcinat suflete” chiar pare
încetinită şi te bucuri… de existenţă
pur şi simplu.

*
Scrierile sale sunt şi despre „puţin” şi forţa acestui „puţin”:
„Ne mulţumim cu puţin. Însă ceea ce alţii numesc puţin, pentru
noi e mai important decât tot restul.”
E un fel de jurnal, dar şi un fel de oglindă pe care
i-o pune delicat în faţa eventualului cititor pierdut în „Viaţa ca un
labirint” (alt titlu!): „De ce trebuie să fim uniţi doar în faţa
nenorocirilor? De ce trebuie să vedem suferinţa pentru a ne aminti
că avem suflet?”

*
La Angela Ribinciuc restul nu este tăcere, ci „devine trecut”.
Din acest trecut, spaţiu şi timp totodată, scriitorul extrage firele
de tort… şi de cuvinte, preferând un anume soi de exilare a
metaforei, simţind instinctiv că poezia, deseori, prin parada mult
prea colorată a jocurilor de cuvinte, este ca praful de aur pe o
rochie de mireasă.
Lipsa de sinceritate deplină, în texte precum cele ale Angelei
Ribinciuc, ar fi dăunat. Dacă vreţi, este un mic manual al lucrurilor
şi situaţiilor ori reacţiilor la acestea pe care nu le poţi învăţa din
nici o carte: „De nicăieri, din nici o carte nu înveţi/ cât şi când săţi drămuieşti încrederea./ Asta o afli singur cu timpul.”
Ceremonialul unui „If…” kiplingian este înlocuit cu un
camaraderesc îndemn intitulat tot „Dacă…”, care ar putea fi
folositor dacă ar exista bunăvoinţă:

*
Deviza mea, dacă ar fi să am o deviză, ar fi „Pot să fiu cel mai
bun”… Nu ştiu dacă mi se potriveşte. Dar Angelei cu siguranţă
„da”! Pentru că ea ştie „legile sufletului”, dincolo de vanităţile şi

Dacă nu ne-am mai lăsa pradă primului impuls,
dacă am găsi, de câte ori e nevoie, răgazul şi puterea de
a privi şi de a judeca detaşat situaţiile şi lucrurile am avea
mai puţine regrete.
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Dacă am încerca, măcar o dată, ca un exerciţiu de voinţă,
să ne punem în postura celuilalt am reuşi să înţelegem ceea
ce ne scapă atât de des.
Adevărul e, de obicei, undeva la mijloc pentru că fiecare,
în felul lui, are dreptate.
Dacă am asculta mai mult decât vorbim, dacă am citi
mai mult decât scriem, dacă am încerca mai mult să înţelegem
decât să judecăm.
Dacă am iubi mai mult decât cerem să fim iubiţi, dacă...
Să nu uităm că ani buni, la cel mai important cotidian al
Galaţiului, Angela Ribinciuc a avut o rubrică dedicată adolescenţilor,
unde şi-a câştigat o armată de prieteni. Şi cu aceştia, dar şi cu toţi
ceilalţi, ar fi gata Angela Ribinciuc să înfrunte „o nouă dimensiune,/
mai adâncă şi mai dureroasă,/ a dorului”…
Şi când spui „dor”, atât de româneşte, nu poţi să nu te gândeşti
la tot ceea este mai frumos într-o viaţă: copiii, speranţele (chiar şi
„nerostite”), rezonanţa sufletelor, tăcerea miraculoasă prin care te
înţelegi cu ceilalţi, memoria, „sentimentul împlinirii” (al plenitudinii,
cum îi spuneam eu), aripile de înger (să nu-mi spuneţi că nu le-aţi
simţit vreodată!), „Umbra gândurilor” (poem care începe aşa: „De
orice poţi fugi, numai de tine nu”), primăverile care pot veni în
orice clipă (plecând din noi, de la noi), iluziile („câte suntem dispuşi
să strângem cu ochii deschişi”), dar şi deziluziile („clipele de
deznădejde, când am simţit că cineva ne-a luat aerul”), sărbătorile
(ar putea fi şi un mic grupaj dedicat Crăciunului, „când zâmbetul
vine dinăuntru”), răsăriturile, miracolele, cerul cu norii şi stelele…
Un cer care poate fi al tău, să aibă grijă de tine,
să-ţi aducă aminte că atunci „când simţi că timpul
nu-ţi mai ajunge/ înseamnă că trebuie să te opreşti/ şi să stai de
vorbă cu cel care-ai fi vrut să fii./ Când simţi că e prea departe/ şi
mult prea înalt cerul tău,/ e semn că ai uitat să priveşti înainte.”
*

Iată câteva cuvinte care, la o anumită vârstă, parcă mi se
potrivesc şi mie:
Iar dacă vei pierde timpul, spunând câte ţi-au mai rămas
de făcut, nu vei mai avea nici când să faci ceea ce ţi-ai propus,
nici cum să vezi mai departe.
De aceea, singurătatea şi clipa de întoarcere în tine sunt,
din când în când, mai necesare decât o bucurie pentru care
n-ai făcut nimic.
„Importantă e cunoaşterea” scrie Angela Ribinciuc aproape
socratic (este şi o carte de exerciţii de înţelepciune) în poemul
care dă titlul cărţii: „Viaţa începe mereu”. Noi nu putem decât să
aprobăm aceasta: dincolo de absolut orice banalitate (mai ţineţi
minte englezul care s-a sinucis pentru că s-a săturat să se îmbrace
în fiecare zi!?), frumuseţea poate începe în fiecare zi, ca şi Poezia,
Scrierea, Înţelepciunea…
Trebuie doar să ne învingem demonii pentru a o lua de la
capăt, cât timp ne este dăruit acest capăt! Suplimentând cât mai
mult şi la timp dozele de răbdare atunci când întindem mâinile
pentru a ajuta pur şi simplu.
Observând şi arătând cât de cumplită poate fi legea
compensaţiei, Angela Ribinciuc nu uită însă că orice rugăciune
este un „mulţumesc” pe care trebuie să învăţăm să-l spunem cât
mai des!
*
Supravieţuitori, învingători, despre învinşi numai de bine,
deoarece ei pot fi prietenii cei mai buni! Învinşii pot spune cel mai
bine lecţiile de perfecţiune, pentru că numai înfrângerea poate fi
perfectă, numai ea poate da aceste lecţii… Aceste meta-gânduri,
nu neapărat polemice, apar când citeşti „Lecţii de perfecţiune”,
un poem despre oamenii eroi (dar nu gen Omul-Păianjen sau
Hulk, Batman ş.a.m.d.) cărora uităm să le mulţumim „că au intrat
în viaţa noastră”.
Bref, ca să închidem cercul, volumul (experimental, totuşi)
Angelei Ribinciuc este despre oameni (motivaţii), „de neînlocuit”
sau nu… Este o antropologie aproape lirică şi despre
„binecuvântarea de a iubi”, despre plecările care apropie, despre
adaptări (vă amintiţi de filmul „Adaptation”, tradus la noi „Hoţul
de orhidee”, cu Nicolas Cage şi Meryl Streep?), despre „confortul
rutinei”, despre răbdare şi metafizica utilităţii căilor spre suflete,
despre discreţie („Cu cât te înverşunezi să cauţi calea spre sufletul
cuiva,/ cu atât probabilitatea de a o găsi e mai mică.”), despre
reperele care contează…De pildă, „Copacul din noi”! Nu-i aşa
că nu v-aţi gândit că în fiecar dintre noi este un arbore, fratele
nostru vegetal, poate chiar una dintre formele sufletului!?
Viaţa, dragostea, moartea!

În aproape orice altă ordine de idei şi vorbe, printre rânduri
prinde contur o mică ontologie a cuvintelor, care se pot întoarce
„împotriva ta/ cu forţa cu care au fost spuse la supărare”, cuvintele
care pot fi şi de prisos, „poate stângace sau de formule de
împrumut”, te pot înşela, dar mai ales că există mereu „un dincolo
de cuvinte” (formula „dincolo de cuvinte” este aproape obsedantă)
întru care orice om trebuie să devină om-cuvânt, care să ştie
importanţa „clipei de răgaz” în care te poţi recunoaşte în celălalt,
cel pe care trebuie să-l iubeşti ca pe tine însuţi… Cum ar spune
Nichita Stănescu: „Schimbă-te în cuvinte repede, cât
mai e timp!”…
Pledoarie pentru măsură în toate, cartea Angelei Ribinciuc
(complementară primelor sale două volume) este şi o mărturie din
„ţara lui prea târziu”, cu oameni mai mult sau mai puţin deformaţi,
Prima - ne-a fost dată. Nu e meritul nostru.
o mărturie a unei epoci de tranziţie (chiar şi literară), un măr verde
Devine meritul nostru atunci când învăţăm
(aluzie la un poem intitulat „Am ţinut tinereţea în palme”) dăruit
celor care ştiu să aprecieze darurile: toţi cei care vor dori un sfat şi să iubim.
Iar ultima, chiar nu depinde de noi.
nu vor îndrăzni să-l ceară, pot deschide cartea. Şi un prieten
Nu lui Dumnezeu ar trebui să-i reproşăm ceva, dacă ar fi
adevărat, fără a încerca să vă convingă de ceva anume, vă va
arăta câteva drumuri, lăsându-vă să alegeţi! Şi mai ales să să o facem, ci nouă, pentru vremea când nu am deschis ochii
mari şi nu am ştiut să deosebim oamenii.
aveţi încredere!
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Deschiderea cursurilor
la Şcoala de Arte

FESTIVAL

anul şcolar 2014-2015

În prezenţa a numeroşi părinţi şi elevi, cursanţi de
toate vârstele, toţi emoţionaţi, în ziua de 1 octombrie a
avut loc în faţa Teatrului Dramatic Fani Tardini
deschiderea oficial ă, deosebit de sobr ă a noului
an şcolar.
Şcoala de Arte, una dintre institu ţiile pedagogice de
prestigiu din Galaţi, cu o vechime de aproape jumătate
de veac, a fost prezentă prin toţi profesorii, în număr
de şaptesprezece, în rândul cadrelor didactice
aflându-se şi tineri plini de entuziasm, dar şi cu multă
experienţă, unii dintre ei fiind şi ei foşti elevi ai aceleiaşi
Şcoli, măcar pentru o perioadă.
Cuvântul de deschidere a apar ţinut managerului
Centrului Cultural în cadrul căruia activează Şcoala de
Arte, sculptorul Sergiu Dumitrescu, care a îndemnat
pe toţi la seriozitate şi mai multă muncă, deoarece arta
nu înseamnă deloc numai divertisment.
După scurta festivitate, cursan ţii s-au îndreptat cu
profesorii lor spre Centrul Cultural, care i-a primit ca o
adevărată şcoală la început de an: proaspăt văruită, cu
elemente de mobilier noi şi mai ales cu deosebită căldură
şi tradiţionala deviză „Suflet către suflet!”.

Cu prilejul Festivalului Naţional de Epigramă
„Umor la Mila 80”, ediţia a XVII-a, de la Galaţi,
din zilele de 3-5 oct. 2014, desfăşurat sub egida
Centrului Cultural Dunărea de Jos Galaţi şi a clubului
umoriştilor VERVA, s-a organizat un concurs de
epigrame cu temele:
1. În coadă de peşte
2. Luna de miere
3. Temă liberă
Au participat, cu câte 3 epigrame la fiecare
temă, 64 de epigramişti din întreaga ţară.
Comisia de jurizare, formată din Constantin
Cristian - Preşedinte, Ion Moraru - membru, Dan
Căpruciu - membru, A.G. Secară - membru, a
nominalizat următorii câştigători:
Premiul I - Nicolae Bunduri - Braşov
Premiul II - Laurenţiu Ghiţă - Bucureşti
Premiul III - Vasile Til Blidaru - Buzău
Menţiune - Lică Pavel - Bucureşti
Menţiune - Gh. Bălăceanu - Iaşi
Menţiune - Florin Rotaru - Buzău
Premiu Special „In memoriam ION
GROSU”- Stancu Viorica -Iaşi
Premiu Special „In memoriam PAUL
DUMITRESCU” - David Valentin - Orăştie
Festivitatea de premiere şi spectacolul de gală
s-au desfăşurat la Cercul Militar Galaţi.
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Poezia lui Emil Niculescu
invită la covârşitoare călătorii
spre fără de ţărmul acelor
sclipiri ce astăzi abia dacă se mai profilează
printre ostenitele pleoape ale ştiutului Ochi.
Odată cu volumul Zona Zoster (Societatea
Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2009),
suntem mereu într-o stare intermediară, „ŕ la
recherche”, martori crepusculari participând
la ample iniţieri cu nimb calofil, puţin bănuite
thanatofilii atent supravegheate de François
Villon sau Mateiu Caragiale. Este subliniat
rolul apodictic al versului, perpetuu prim şi
ultim motiv în acest peisaj deambulatoriu al
trecerii prin lume. Şi Secretarul Sancho
evidenţiază clarele şi foarte distinctele semne
ale unei aproape epidermice deteriorări a
Celor Ce Odată... În faţa diverselor invazii e
preferată distanţarea fundamentală, savurând
indimenticabile potenţe livreşti. Versurile lui
Emil Niculescu, într-o particulară accepţiune
apropiată decadenţei, continuă coordonatele
luxuriantei lirici dimoviene: Fără şapte coline
şi fără perspective,/ Cum fulguie în
urbe - zahăr peste colive -,/ Îţi aminteşti
de-acele villoneşti „neiges d’antan”/
Căzând peste manej în cur ţi la
Marghiloman,/ Când, într-un cap de
stradă-n „Terasa Decebal”,/ Beai, din
ciobită halbă, vin fiert ca din pocal,/ ştiind,
de la Mateiu: boema chiar şi-omoară,/
Plutind până la tropici pe-un colţ de
scorţişoară. Pierduta artă conduce la
captivante detalieri lirice, de multe ori purtând
nebănuite pericole. Constantă imuabilă,
opacitatea prezentului provoacă şi,
paradoxal, ascute unele spirite. Idealurile au
fost mari: Aici s-au născut gânduri de un
imens orgoliu:/ Mi-aş fi dorit un vers mai
puternic ca un troliu/ şi care, fără acte,
urma să mă transleze/ În Mittle Europa,
pe ale artei speze. Din context decurge
necesitatea flagelării: Extirpă-ţi fantezia ca
pe un adenom. Mundaneitatea încurajează

cu asiduitate ideatica terminală, aici atenuată prin
recurs la ironie, ce poate merge până la cererea de
referinţe experte lui Charon. Tot acest fond grav al
versurilor se conjugă cu un consubstanţial ton ludic,
ceea ce aduce binevenite destinderi echilibrante. Este
atitudinea unui „homo ludens”ce nu uită ponderea
sfâşierii în sublimările realizate, alungând derapajele
încrâncenării. Pentru că Dacă poetul, ca soldatul,
viaţă particulară n-are,/ Tocmai am încheiat,
Nichita, raportul meu de patrulare. Mereu, măsura
eliberatoare a marilor ieşiri din contingenţă: Plecaţi
rimbaldiene vocale policrome,/ Ahab e mort, pe
punte nici urmă de nostrom e,/ Corabia gemând de
zeci de-orci deviscerate/ Îşi ia, de sine însăşi, oricare
libertate:// Să bântuie oceane, să-nfrunte uragane,/
De la Ultima Thule la ţărmuri peruane/ Legal, cu
paşaport de olandez zburător./ Strânge-ţi ocheanul,
harta - stelele-n boltă mor. Întoarcerile din vis vor fi
mereu purtătoarele irepresibilelor melancolii.
Invocându-i pe Breugel şi Watteau, Emil Niculescu
resuscitează, în mereu captivanta paradigmă sepia,
ipostaze mai mult sau mai puţin auctoriale, urme care
pot incumba chiar şi o infraeternitate. Condiţia
poetului, constant robită atât de cunoscutelor realităţi
vernaculare, îşi pune amprenta pe orizont: Aici, unde
oricare cunoaşte pe oricine,/ Este, cum ştiţi, ridicol
să fii cumva poet,/ Să arunci, sfidând morala,
diamanturi la porcine/ Precum Baudelaire, cu
vervă, în strada „Femme sans Tęte”. Numeroase
poezii respiră aerul temerar al copilăriei şi adolescenţei,
stadiu extrem de prielnic unor aproape autenticiste
sublimări: Mai irascibil seara, când pedante/
Carambolaje de perechi grăbite/ Forţează străzi,
grădini, restaurante/ Ca un exod mecanic de
termite.// Un intrigant subţire, anotimpul/ Îşi scutură
reverele de floare;/ Mănuşa lui ţi-atinge, pur şi
simplu,/ Obrazul. şi răspunzi la provocare:// Îţi vei
trimite martori, vă veţi bate:/ Deja, te vezi mult palid
de sub feţe,/ Medicul consemnând: „Plăgi
împuşcate,/ Pectoral stâng, cu sâmburi de cireşe.”
Reprezentări punctuale refac, ironic, traseul printr-o
atât de personală Provincia Felix. Fiice ale Evei,
diferite şi parcă totuşi la fel, animă incitant acest
tronson poetic. În continuare, evocările ciclului Zona
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Zoster. Vederi. tind, deasemenea, spre zarea
evazionistă a eclectismului, peste Cinema „Ilie Pintilie”,
Strada „Cuza Vodă”, Gara Buzău şi împătimitoarele
vinuri ale lui Utrillo (motiv transplantat în atât de
apropiata realitate) tronând barochizantul ton sincretic
marca Emil Niculescu. Virtuţile baladiste ale acestuia
privesc cu nedisimulată melancolie o fostă boemă
demult plecată pe sinuoasele căi ale destrămării. Un
tuşant recviem e inspirat de
soarta bocancilor de trupă,
inedit demers înspre abia intuite
recuperări, dăruite cu generozitate
artei pentru artă. Iată o fulguraţie
edificatoare: Când cerul toamnei
pare de ploi c-o să se rupă,/ Îmi
amintesc de soarta bocancilor
de trupă,// Amarnic lustruiţii, în
seară, la apeluri/ şi, rar,
învitrinaţii ca piese din
rezbeluri.// Bocanci care-n etape
lungi şi-au purtat tovalul,/ Mai
răbdători decât, în viu, chiar
animalul // Lor, ca nişte
potcoave, ce sunt, pe noapte,
scoase,/ Din ce-i soldat, nimica
străin nu le rămase.// Ei, scutieri
umili ca numitul Sancho
Panza,/ Între ordin şi faptă au
măsurat distanţa.// N-au fost
prin cabinete secrete-n tęte-a-tęte-uri,/ Cu moartea,
însă, intim s-au cam tras de şireturi. Constantele
ritmuri cazone ritmează complexitatea amalgamărilor
vitale. Întru perenitatea motivelor saturniene, tăioasa
circumstanţă iernatică tutelează multe dintre tablourile
lirice ale cărţii. Regie onirică în siaj cărturăresc, Gerul,
cu buze groase ca o statuie-olmecă,/ Va ţintui ferestre
cu horbote de gheaţă,/ Opacizând lumina. Tristeţea
neciteaţă/ Ne va atinge tandru, într-un
tăcut postludiu./ De luat iar „Jucătorul” lui
Dostoievski-n studiu. Sarabanda rememorărilor
accentuează impresia unui „carpe diem” asiduu
profesat: Cât de nebuni puteam să fim pe-atunci:/
Wist-uri cu miză - drastice porunci...// Sub pulpa ta
zvârlită-n french can-can/ Deschide toamna
recele-i gropan.// O, pescăriţo, ce, la băi (de iod?),/
M-ai prins în sutien ca-ntr-un năvod,/ Să fi
încremenit timpul vagant/ Cu-n jet din spray-ul tău
paralizant. Persistentul motiv al taberei sfârşite redă
esenţa situării în proximitatea unei asumate devitalizări.
Rămâne doar forţa de a sublima, ludic şi percutant în

acelaşi timp: Reumatism, discopatii, artroză.../ Vin
ani ca porcii cu trichineloză./ În tabăra de vară,
sine die,/ Tu figurezi sportivă şi mlădie.// Curând,
când ploi şi viscole-or să vie,/ Trist, dependent de
gigacalorie,/ Îmi voi reaminti ce calde membre/
Înferioare-aveai în cinci septembre. Ciclul final,
Dispărut în bibliotecă, încearcă introspectări prin
diversitatea labirinturilor livreşti. De exemplu,
famelicii degustători ai revistelor
literare dovedesc un vădit
comportament adictiv: Eşti,
cum ar fi să zicem, aproape
dependent de/ Plumbul acelor
pagini - Saturn ia dividende.//
Pe cât în termometre mercurul
se contractă,/ Un timp-havuz
devine cascadă, cataractă.//
Scade lumina parcă în ultime
sosiri îs/ Jertfele închinate lui
Cronos şi Osiris// Numărul
cinze’ şi doi de la săptămânale/
Intra, cumva, în sacre sărbători
hivernale,// Până când o
cabrată metaforă, o notă/
Sufletul ţi-l înalţă ca aburul
pe-o hotă.// şi totul se repetă,
de la un an la altul,/ Fără vreo
corectură, o viaţă ţine şpaltul.
Balada dedicată căţeluşei
Emma, melanj de şoricară şi coker, impresionează
prin atitudinea poetului de empatizare cu universul
canin, acolo unde nobleţea şi ataşamentul uimesc
mereu. Petrecându-se într-un areal robit mediocrităţii,
profesarea artei lirice cheamă starea marginală, alături
de mereu surprinzătoarea soteriologie destinsă: şi tu,
pentru prieteni, multiplici, în mici serii,/ Versuri
nebrevetate. E-o vreme de mizerii,/ Dar asta nu impie
ca, părăsind bodega,/ Dând, după colţ, de Homer,
să-i spui: „Salve, colega!”. Poeziile lui Emil Niculescu
ridică diversitatea estetizantă la rang de „piatră
angulară”, printre efecte profund inedite ce marşează
constant spre hipertrofiere. O cromatică „veche”
devoalează incantatoriu părţi din adevăratele taine
hrănite adesea „în răspăr”. Astfel, profesiunea
de credinţă: Provinciei acestea - un lent boa
constrictor -/ I-ai fost, până la fine, amant, duşman
şi pictor./ În veri caniculare, se scorojeau sub febre/
Culorile-ţi cu-n fel de vag trosnet de vertebre.
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Una dintre regulile lumii
moderne este respectul
pentru
proprietate,
protejat, ocrotit sau
garantat de legea supremă
a unui stat, Constituţia. În
funcţie de tipul de
democraţie, declarat şi
asumat, atitudinea faţă de proprietate cunoaşte
grade diferite de respect, mergând de la
proprietatea întregului popor, când cetăţeanului
nu i se garantează nimic, până la dreptul
sacrosant asupra bunurilor fizice sau
intelectuale. În sens religios generic,
proprietatea divină o excede pe cea individuală
(„Domnul a dat, Domnul a luat, Fie numele
Domnului lăudat”), ceea ce nu înseamnă însă
că Biserica nu-şi asumă dreptul la proprietate
care o face uneori să fie extrem de virulentă
în apărarea bunurilor sale. Motor al dezvoltării
şi chiar al progresului, proprietatea devine
obiect de cult personal şi social, mişcă, în sens
pozitiv, mecanismele sociale şi generează
creativitate, căci fără aceasta din urmă lucrurile
s-ar limita la o transmitere de valori materiale
de la o generaţie la alta, cu inerente diminuări
datorate uzurii lor. Cei care au avut de apărat
şi de transmis urmaşilor bunuri materiale au
avut grijă să-şi protejeze acumulările prin legi
cât se poate de restrictive, acceptând ca doar
în situaţii de forţă majoră (războaie, cataclisme,
crize majore) acest drept individual să fie
împrumutat statului pe termen limitat. Cei care
n-au avut altceva de protejat decât intelectual
şi creativitatea s-au gândit, au cerut şi au
obţinut legi care să le garanteze proprietatea
intelectuală pe durata vieţii lor şi a altor câtorva
decenii (cinci sau şapte, după caz) pentru
urmaşii lor, spre veşnica lor lenevire. E o regulă
asumată prin lege, ceea ce nu exclude însă
dreptul de a o comenta /interpreta/contesta.
Coordonatele majore ale lumii de azi, în
laturile ei materiale şi spirituale, au fost încă
din Antichitatea greco-latină, când dreptul de
posesie asupra bunurilor a generat războaie şi
a fost apoi fixat în toate fundamentele,

transmise din genera ţie în generaţie până în
contemporaneitate. Prima carte fundamentală, în acest
sens, fundament al religiozităţii şi literaturii deopotrivă,
e o mărturie elocventă despre cum cei din vechime
gândeau să-şi apere bunurile pământeşti şi valorile
morale derivând din acestea. Iliada, carte a pământului
şi Odiseea, carte a mării, sunt mai mult decât opere
literare fondatoare, ele însumând modul în care grecii
vedeau proprietatea, de aici derivând şi o religiozitate
nouă, pe care s-a bazat panhelenismul şi pe care aezii,
veritabili apostoli ai lumii precreştine, îl purtau din cetate
în cetate ca mesaj unificator. Greşesc cei care văd în
aceste texte simple opere literare, ele fiind, în inten ţia
celor care le-au scris şi verificat pentru o mai uşoară
memorizare, mai degrabă expresia unei religiozităţi bine
articulate, numită generic homerism, deşi legătura dintre
miticul orb şi acestea e greu de probat. Creştinismul,
adică scrierea Evangheliei în veacul al patrulea în
cetatea Alexandriei, le-a avut în vedere, încât Vechiul
şi Noul Testament pot fi văzute şi ca replici peste veacuri,
în sens asumator, dar şi contestatar, la cele două texte
din vremea idolatriei. Pe cale de consecinţă, referirile
la proprietate în Cartea Cărţilor nu sunt deloc puţine,
iar lumea cea nouă, aşezată pe fundamentul biblic, a
devenit tributară valorilor materiale menite să slujească
trupul şi să-l apere la incertitudinile existenţei pământeşti.
Cultul popular al morţilor, fără nicio legătură cu
creştinismul, a gândit chiar perpetuarea proprietăţii şin lumea de apoi, în forme naive de transmitere a
bunurilor materiale în lumea celor drepţi.
Orice exces patrimonial aduce cu sine forme extrem
de variate de contestare. Hoţia, sau varianta ei mai
motivată, haiducia, contesta şi contestă încă acest exces
al apartenenţei exclusive pe pământ. Pe mare
contestatarii se numesc piraţi, iar existenţa lor de secole
trebuie văzută şi ca o fărădelege, dar şi ca o formă
prin care este sancţionat excesul cumulativ. Printre
contestatarii proprietăţii îi putem include şi pe boemii
veacurilor, majoritatea lor fiind dată de creatorii de
valori spirituale pe care ei le opun vehement celor
materiale, deşi nu se pot lipsi complet de suportul
concret al existenţei. Poeţi rătăcitori, menestreli, actori
ambulanţi, pictori sau sculptori aciuaţi pe lângă principi
sau ierarhi, muzicieni sau arhitecţi sunt ipostaze varii
ale contestatarului generic al excesului de proprietate
pe care ei o ignoră, o ironizează şi o surclasează
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mulţumiţi să-şi câştige traiul minim de azi pe mâine.
Numai că, la un moment dat, boemii de ieri au devenit
cetăţeni onorabili şi onoraţi de societate, încât au cerut
şi li s-a dat dreptul de proprietate intelectual ă asupra
creaţiei lor artistice şi nu numai. Câtă vreme este
protejat de societate în postura lui de creator, chiar i se
asigură, pe toată durata vieţii, un nivel rezonabil de
trai, se naşte intubarea firească despre cât de utilă, cât
de morală, cât de stimulativă este transmiterea acestui
drept de proprietate intelectuală asupra urmaşilor direcţi
sau indirecţi.
Sunt nenumărate paradoxuri ale dreptului de
proprietate intelectuală, aşa cum e gândit acesta la
momentul actual, când totul e de vânzare, chiar dacă
aceasta duce la situaţii dintre cele mai ciudate. Avem
în vedere cazul Blaga, mai întâi moştenitoarea poetului
a vândut drepturile de proprietate unei edituri, care şia impus monopolul multiplicării textelor acestui creator,
nimeni, în afară de ei, nu are dreptul să editeze opera
poetului, nici măcar pentru uz şcolar, fără acordul, plătit
generos, al acestei instituţii. Un caz diferit e cel legat
de moştenirea lui Nichita Stănescu. Soţia acestuia l-a
rugat pe poet să-i înfieze sora pentru ca acesta să poată
obţine apoi „buletin de Bucureşti”. Generos, poetul a
făcut-o, numai că după moartea lui, soţia şi fiica
adoptivă s-au judecat pentru drepturile de autor, iar
instanţa i-a recunoscut celei de-a doua dreptul legal,
spre indignarea celei dintâi. În fine, un al treilea caz
paradoxal e cel care-l vizează pe Liviu Rebreanu. Un
frate al scriitorului a contestat în instanţă dreptul fiicei
de a-şi moşteni tatăl, pe motiv că aceasta, deşi
recunoscută legal, ar fi fost rodul unei legături anterioare
a actriţei Fany Rebreanu şi-n consecinţă n-ar fi
îndreptăţită să-l moştenească pe cel care-i era tată
legal, nu şi biologic. Le-am invocat pe acestea, deşi
sunt multe altele, unele chiar scandaloase, ce ne
îndreptăţesc să punem în balanţă dreptul urmaşilor
legali, cu dreptul creatorului de a se dărui semenilor
cu tot ce a lăsat el moştenire, spre delectare generică.
Formele de contestare a dreptului de proprietate
intelectuală se înmulţesc pe măsură ce legile care-l apără
sunt tot mai restrictive şi mai extinse. Lupta
mecanismului juridic cu contestatarii principiului e una
căreia nu i se întrevede rezolvarea prin stoparea
fenomenului, singura soluţie vizibilă şi practică fiind o
restrângere graduală a acestui drept spre folosul
comunităţii. Cei care creează valori intelectuale sunt
îndreptăţiţi să beneficieze de avantaje acordate de
societate, urmaşii lor nu au însă dreptul moral să-şi
extindă dreptul de proprietate asupra unei moşteniri,
devenită publică prin necunoaştere şi răsplată
materială.

CONCURS NAŢIONAL DE
LITERATURĂ
REGULAMENT:
Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea
Văcăreştilor” Ediţia a XLVI-a, Târgovişte, 7 - 8 noiembrie 2014
În organizarea Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa,
a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, a Bibliotecii Judeţene
„I.H.Rădulescu”, Complexului Naţional Muzeal „Curtea
Domnească”, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, se
desfăşoară Concursul Naţional de Literatură „Moştenirea
Văcăreştilor”, cu patru secţiuni de creaţie (poezie, proză scurtă,
eseu şi teatru scurt), ajuns anul acesta la ediţia a XLVI-a.
Concursul se adresează creatorilor din toată ţara, care nu au
împlinit 40 de ani, indiferent dacă sunt membri ai uniunilor de
creaţie ori au volume de autor.
Concurenţii - care pot participa la una sau mai multe secţiuni se vor prezenta la concurs cu un grupaj de maxim 10 titluri pentru
secţiunea de poezie, 3 proze, însumând maximum 8 pagini la
secţiunea proză scurtă, 1-2 piese de teatru scurt (inclusiv piese
pentru copii), pentru secţiunea teatru scurt. Se pot aborda teme
la alegere. La secţiunea eseu (două lucrări de circa 4-5 pagini),
tema este „Dinastia Văcăreştilor şi literatura română premodernă
la Târgovişte”.
Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman,
corp 12, la un rând şi jumătate. Acestea vor avea un motto, ce se
va regăsi într-un plic închis, conţinând un CV detaliat (numele
concurentului, data naşterii, activitatea literară, adresa şi,
obligatoriu, numărul de telefon), şi vor fi trimise prin poştă
(imprimate pe hârtie şi pe un CD), până la data de 25 octombrie
2014, pe adresa: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa,
str. A. I. Cuza nr.15, cod poştal 130007, Târgovişte. În cazul în
care lucrările vor fi trimise prin poşta electronică (e-mail strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoţite de un motto,
precum şi de un CV (datele personale solicitate mai sus),
organizatorii asigurând confidenţialitatea acestora până ce juriul
va delibera şi va stabili premianţii ediţiei.
Concurenţii care au obţinut un premiu la una dintre secţiuni, în
ediţiile anterioare, se vor putea înscrie în concurs doar la o
altă secţiune.
Concurenţii care nu vor trimite toate datele de identificare (în
special data naşterii) vor fi eliminaţi din concurs.
Nu vor participa la concurs lucrările care vor fi trimise după 25
octombrie 2014, data poştei.
N.B.
Premianţii vor fi invitaţi de către organizatori, în zilele 7 şi 8
noiembrie 2014, la Târgovişte, la manifestările organizate în cadrul
Festivalului-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea
Văcăreştilor” - ediţia a XLVI-a, 2014.
Premiile, în număr de 18, în valoare de circa 5000 lei, vor fi
acordate concurenţilor, în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia
festivităţii de încheiere a concursului. De asemenea, lucrările
premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul Judeţean
de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Editura „Bibliotheca”.
Relaţii suplimentare:
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa - telefon-0245/
613112; e-mail - strategiiculturale@yahoo.com sau pe
pagina www.cjcd.ro (unde vor fi publicate şi rezultatele
finale).
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- Virgil Nistru Ţigănuş

a.g.secarã

Moto: „Să nu credeţi că veţi scăpa de cărţi…” Umberto Eco
Unuia dintre cei mai apreciaţi poeţi
gălăţeni, Virgil Nistru Ţigănuş, i-a apărut
o nouă carte, „Alegerea noimelor”
(Ed.Academica, Galaţi, 2014).
Jucându-ne cât se poate de serios
prin(tre) cuvinte, Noimele (aceste
„făpturi” aproape mitologice, poate
surori bune ale Ielelor) l-au ales pe poet
să scrie despre… Alegeri.
Deoarece Poetul este, printre altele,
un Alegător. Unul dintre cei care hotărăsc
ceea ce merită să dăinuie puţin mai mult
Aici. Şi să propovăduiască mai departe
Cele care merită şi în special Iubirea, „dar
ceresc”…
Şi contează… Alegerea. Alegerea Credinţei
Mântuirii, Credinţei strămoşeşti, deoarece în primul
rând Virgil Nistru Ţigănuş este un poet religios, care
ştie frumos a împleti literele şi ecourile Aşteptării:
„Acolo, în alfa din zări cenuşii/ te-aştepţi să se clatine
apa-ntr-o zi/ Nu-i apă din piatră, e umbră de Duh/ al
nădejdilor tale trecând prin văzduh// Într-acolo strigi
să-ţi facă dreptate/ precum şerpaşii de pe crestengheţate/ către cei ce nu văd piscul tăiat/ de-un fulger
fugar dintr-un cer depărtat// Iată, apa ce-aştepţi se aude
în vale: O clatină vremea cu noimele sale...”
Am citat poemul de final, scris în amurgul zilei de
18 iulie 2014.
Întrezărirea lumii ce va să vină este o promisiune a
păcii, a regăsirii tuturor momentelor plăcute: „La masa
noimelor ne-om regăsi curând/ pe urme reci de piatră
coborând// Şi va răzbi un fulger de mătase/ să lumineze
vechea noastră casă// Din rugul viu în care ard cuvinte/
vor pâlpâi aducerile-aminte// nezdrenţuite de lumeşti
tipare…// Noi vom schimba tăceri întrebătoare/ şi vom
sorbi culori de primăvară/ dintr-un urcior împodobit
cu ceară”…
Chiar ne-ar plăcea să ne regăsim cu toţi cei dragi în
lumea poetului, „gata de zbor” deasupra veselelor
ţintirime, stând la sfat cu un Grigore Leşe, menţionat
în volum, sau alţi români fără de care nu s-ar putea
înţelege (fără pic de ironie cioraniană) sentimentul
românesc al fiinţei.
Om al Sfintei Cruci („În ea - nădejdea veşnic ne
rămâne” - aflăm aceasta de la primul poem din carte,
„Întemeiere”), Virgil Nistru Ţigănuş, cu măiestrie de
meşter iconar, surprinde eternitatea cât se poate de
simplu, dar convingător: „aşteaptă timpul în mreje de
pescari” (p.10); „În crinii de-o zi veşnicia se-arată/ Sunt
heralzii cu semne princiare” (p.14); „Cetatea Iubirii
e-n aşteptare” (p.26).

Deschide porţile unei grădini pe care
numai poeţii (aproape?) mistici cu har
ştiu să o grijească-n cuvinte: „Mai sus
de noima bolţii austere,/ înfiripat din
scame de Lumină/ ne-aşteaptă râul ce
va fi să vină/ din miezul necuprins al unei
sfere// în nouă trepte, pilda hialină/ îşi
regăseşte calea către sine// peregrinăm
prin numene divine// În spaţiul mistic
creşte o grădină…” (p.16), amănuntul
anatomic-patologic parcă subliniind
abstracţionismul fiinţei umane… faţă în
faţă cu bogăţia de nedescris, infinită a
Spiritualului.
Între Totul şi Nimic, înţeleptul (rari
mai sunt poeţii înţelepţi!) ştie că nu este practic nicio
diferenţă, deoarece „fără cuvânt memoria coboară”,
fără binecuvântare, orice bogat poate fi cel mai sărac…
Poetul parafrazează filosoful: „Ce vrei să ştii? Cum
o să faci? La ce mai speri?”, cunoscând că răsplata nu
trebuie aşteptată, luând de la (alt) filosof câte o deviză
care, deşi este despărţită de timp şi spaţiu (Kierkegaard
este danez), sună atât de mioritic: „Pasărea şi crinul
trăiesc o singură zi şi sunt totuşi plini de bucurie”…
Meditaţia (aproape) eclesiastă capătă forme precum
aceasta, din poemul „Prea multe se târăsc pe pământ”:
„Prea multe năluci se târăsc pe pământ:/ o linie vie, un
vis, verbul sunt,// caravanele plutind spre-un ideal osândit/
pe-o cale regală - un gropar ostenit,// păsări de pradă
din Luna mărită/ larve de fluturi - pe-o silabă cernită//
ocne - schimbate-n privelişti de sare şi „hituri” sinistre,
zguduitoare// Stânca lui Sisif e-un colţ de camee/ iar utopia
se cheamă idee…”
Aşadar, este şi un fel de gâlceavă cu o anumită lume a
ideilor (care ispitesc, care dezbină, care smintesc), ideile
saltimbancilor bahici ai silei şi ai milei, pe care îi găsim în
textul „Porumbeii au ars în torţa de azur”. Porumbei ai
păcii, evident.
„Gâlceava” este şi cu tot ce mai este în spatele
„hiturilor”, în special cu mentalitatea de internet şi de
televiziune tip tabloid („Noul Babel”), de regăsit în
cinci poeme dinspre final, două intitulându-se
„Nemuritorii în mall-uri se vând” (un fel de replică la
„Scrisorile” lui Eminescu, poate nu întâmplător - sic! tot cinci!) şi „Sejur digital”, ultimul poem fiind o dovadă
clară că poetul păstrează contactul cu tot ceea ce este
mai mult decât contemporan, transfigurând artistic o
situaţie pe care iubitorii de carte în format clasic nu o
văd posibilă (de aici şi moto-ul din Eco, care precede şi
poemul „Sejur…”): „Cresc fanii - arheologiei digitale/
au video - memorii în fişiere -/ (versul al treilea nu e la

(continuare în pag. 23)
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ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

surprinse în fotografiile reprezentând monumentul cel mai
vechi pe care îl are oraşul Galaţi.
Muzeul de Artă Vizuală şi-a deschis porţile pentru ca
gălăţenii să poată admira, gratuit, între orele 09.00-17.00,
o serie de lucrări din patrimoniul muzeului, sub
genericul „Valori patrimoniale în colecţiile Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi”.
Asociaţia
pentru
Renaşterea Galaţiului a
organizat, în parteneriat cu
câteva şcoli din Galaţi, un
concurs de artă fotografică
„Patrimoniul
cultural
gălăţean”, elevii şcolilor
partenere trebuind s ă
surprindă cele mai bune
imagini ale unor monumente
istorice din Galaţi.
Zilele Europene ale
Patrimoniului s-au încheiat
seara cu un eveniment de
excepţie, pentru care a fost
necesar
conjugarea
eforturilor administraţiei
judeţene, a instituţiilor de
cultură şi a câtorva asociaţii
din Galaţi, spre a oferi
gălăţenilor „Patrimoniul
renascentist din România”.
Astfel, sub coordonarea
Direcţiei Judeţene pentru
Cultură Galaţi, asociaţiile
„Galaţi, oraşul meu”preşedinte Bogdan Radu
Brânzan, „Tinerii şi Viitorul”
- preşedinte prof.Ştefania
Cojocaru, „Fairvetures Lower Danube”- pre şedinte Elena
Năstase şi Asociaţia pentru Promovarea Patrimoniului
Cultural - preşedinte Nelu Stase, au organizat evenimentul
cultural intitulat chiar cu tema propus ă pentru Zilele
Europene ale Patrimoniului, „Patrimoniul renascentist
din România”.
Importanţa evenimentului, dincolo de cel organizatoric
şi al scopului pentru care a fost iniţiat, a constat şi în faptul
că cei prezenţi au fost martorii a trei premiere: Centrul
Multicultural „Dunărea de Jos”, spaţiul pus cu generozitate
la dispoziţie de Consiliul Judeţului Galaţi, a fost gazda
primului eveniment cultural de la terminarea lucr ărilor de
renovare, trupa Anton Pann din Bucure şti a venit pentru
prima oară în Galaţi, iar gălăţenii au avut prilejul să asculte,
pentru prima oară, live, acordurile muzicii compuse de
domnitorul Dimitrie Cantemir şi a celei compuse
de Anton Pann.

Într-un ambient plăcut, o fostă casă boierească de pe
strada Domnească, ce a servit ca sediu pentru Muzeul de
Ştiinţele Naturii şi gazduind, astăzi, Centrul Multicultural
„Dunărea de Jos”, proaspăt renovat, asociaţiile au organizat
o expoziţie cu ilustrate vechi reprezentând portul popular
românesc aşa cum a fost surprins de către fotografii străini
la sfârşitul secolului al XIXlea şi începutul secolului
XX, precum şi bisericile
vechi gălăţene, biserici
construite în perioada
secolelor al XVII-lea şi
al XVIII-lea.
Ilustratele au fost puse la
dispoziţia asociaţiilor de
către colecţionarii Iulian
Panait, George Milea,
Costel Gheorghiu, Ilie
Negrea. Planşa cu operele
domnitorului Dimitrie
Cantemir a fost pus ă la
dispoziţie prin amabilitatea
domnului profesor Dan
Râpă-Buicliu.
Spaţiul
dedicat
spectacolului în aer liber,
aflat în curtea Centrului
Multicultural „Dunărea de
Jos”, a fost gazda
spectacolului de muzic ă
veche româneasc ă din
perioada secolelor al XVIIlea şi al XIX-lea, în
interpretarea forma ţiei
Anton Pann, ai c ăror
membri:
Constantin
Răileanu, care a cântat din glas şi a bătut în daire, Jovan
Sofronievski, din Macedonia, clarinet, libanezul Ghassan
Bouz, bătând şi el la darbuka, Alexandru Stoica, la oud,
acea lăută cu gâtul scurt, Andrei Zamfir, baglama sau lăută
cu gât lung, Sabin Penea, vioară, au încântat cei peste 110
spectatori cu Peşrev-urile domnitorului Cantemir, ori cu
„Leliţă Săftiţă”, „Nu mai poci de ostenit”, „La noi la Ilinca”
ale lui Anton Pann, nu înainte însă ca voluntarii Asociaţiei
„Tinerii şi Viitorul” să deschidă spectacolul cu o suită de
dansuri populare româneşti.
Sonorizarea şi luminile asigurate de către Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”, un partener de n ădejde la
evenimentele de anvergură, şi materialele asigurate de
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, un alt partener al
evenimentelor culturale, au contribuit din plin la succesul
derulării acestui ultim act cultural al Zilelor Europene ale
Patrimoniului în Galaţi, din anul 2014.
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Constantin TÃNASE

(III)

„A fost prima întâlnire
a coanei Sofiţa cu Mâţă,
pasională, furtunoasă...
înflăcărată... Următoarele
au trebuit să se consume
sub semnul pruden ţei, întrucât doamna era
căsătorită, iar Mâţă, după cum se ştia, urmărit de
jandarmerie şi poliţie. Cu toate acestea,
întâlnirile lor au continuat până ce Mâţă, ca să i
se ierte păcatele, ori pentru a i se pierde urma
(cine ştie?), s-a înrolat la 11...dorobanţi şi direcţia
Odesa. „S-a găsit pe acolo cu Ion Drăgan?” „Sigur.
Numai că Mâţă a ajuns la regiment după episodul
de la Ţiganca...”
Era un dialog care nu a avut loc niciodat ă. S-a
petrecut doar în imaginaţia lui Romulus Dânceanu
excitată de penuria de la bodega Olimpic şi de
încăpăţânarea fostului inginer Flavius Grigoriu
de a nu mai discuta direct despre subiectul
Judecătoria de pace. Îi furniza doar ni şte coli
înnegrite de un scris ordonat, exasperant de
ordonat, pe care literatul de renume le găsea în
cutia poştală din holul mare al blocului în care
locuia, construit pe vremea lui Gheorghiu-Dej,
primele de după război, înlocuind ruinele rămase
în urma bombardamentelor succesive angloamericane, sovietice şi germane, executate doar
pentru că oraşul avea port, gară, şantier naval,
arsenal, garnizoană etc.
Când s-a întâmplat ca regele s ă ordone
întoarcerea armelor şi sergentul Mâţă a refuzat,
din considerente necunoscute, s ă-şi urmeze
căpitanul în munţi spre a se alătura rezistenţei
antisovietice (mai târziu - anticomunist ă),
hotelurile Metropol şi Belvedere, unde petrecuse
clipe magnifice în compania Sofiţei, erau nişte
mormane de moloz. B ănuindu-i gândurile,
căpitanul Anghel Rânceanu i-a reproşat cu obidă
că punea în balanţă sfânta datorie de apărare a
ţării cu un cur de muiere. „Las majestăţii sale
această datorie,” ar fi zis Mâţă şi a plecat. Era
exact a treia zi după ce generalul comandant al
Corpului V al Armatei Române a trădat, lăsând
cale liberă Armatei Roşii spre centrul şi sudul
Moldovei.
Sergentul Mâţă, în contratimp cu
evenimentele, ca în toată viaţa lui, a ordonat
plutonului său să atace o patrulă sovietică din
avangardă. Succesul neaşteptat i-a dat curaj
căpitanului Rânceanu care, având mai multe

mijloace la dispoziţie, a intervenit în forţă. Primele
eşaloane au fost luate prin surprindere. Ru şii fuseseră
asiguraţi de generalul trădător că până la Focşani calea
era liberă. Şi, dintr-o dată, s-au văzut loviţi din toate părţile.
Însă dezorientarea lor a fost de scurt ă durată, în
următoarele ore au adus la faţa locului lansatoare Katiuşa,
apoi puhoi de blindate. Căpitanul Anghel Rânceanu şi
resturile detaşamentului său au căzut prizonieri. Atunci,
fostul tâlhar Mâţă (sau haiduc, problemă controversată) a
procedat tâlhăreşte, a risipit escorta şi a eliberat ostaticii.
Dar până la asfinţit au fost luaţi în custodie, ca trădători,
de către nemţi. Şi iar i-a scăpat sergentul Mâţă cu
deprinderile lui banditeşti, numai că, neavând unde să se
mai ducă (Armata Română fiind decimată preţ de vreo
douăzeci de zile, până la dezonorantul armistiţiu), au luat
calea codrului („Codrul frate cu românul”).
Având în vedere trecutul lui tumultuos, probabil c ă
nimeni nu s-ar fi aşteptat ca Mâţă să nu-şi urmeze
căpitanul. Şi nu l-a urmat. Mai târziu, domnul învăţător
Martin Soreti, care citea ziarele şi asculta ştirile difuzate
la radio, i-a spus că a procedat bine, întrucât americanii
nu vor veni niciodată să ne scape de ruşi, deoarece au
semnat Tratatul de pace de la Paris, în anul de gra ţie 1947.
Mâţă se întorsese din prizonierat şi regreta că nu şi-a
urmat căpitanul. „În niciun caz nu putea fi mai r ău în munţi
decât la minele de cărbuni din Donbas,” zicea el cu vădite
nuanţe de remuşcare. „Nici să nu te gândeşti,” îl mustra
învăţătorul. „Puterile aliate şi asociate,” îi explica el,
„printre ele desigur America, au impus României, care a
capitulat fără condiţii, lichidarea tuturor organizaţiilor de
tip fascist de pe teritoriul său, fie ele politice, militare
sau paramilitare. Tratatul a fost ratificat printr-o lege
promulgată de regele Mihai I şi aşa s-a pecetluit definitiv
soarta luptătorilor din gherila montană.”
Pe când îşi ducea zilele pe la minele din Donbas, Mâţă,
prizonierul, s-a evidenţiat în aşa fel încât un comisar
palcovnic l-a pus şef peste o echipă de ruşi. Tot acela,
nereuşind să-i pronunţe corect numele, i l-a transformat
în Mârza. Petrecuse câteva săptămâni în zona PaşcaniTârgu Frumos, unde cunoscuse o v ăduvă cu acest nume.
După ce a ajuns cu Divizia a XXII-a de gardă până la Dresda,
distrusă aproape complet de anglo-americani, a revenit în
România şi s-a dus întins la Paşcani. Dar văduva Mârza nu
mai era. Murise, fusese ucisă, violată? „N-am putut afla
absolut nimic. Am iubit-o nespus,” se confesa el în serile
târzii petrecute la băutură. „Ziceai că ai fost bandit? Şi nu
ştii să bei?” Mâţă încerca să-i ţină isonul şi uneori îl întreba,
aşa, într-o doară, ce ar face dacă ar evada. „Nicevo. Însă
nacialnicii vor da ordin să te vâneze ca pe un mistreţ, până
în pânzele albe.”
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repatriaţi în baza acordului româno-sovietic şi aşa a ajuns
la Judecătoria de pace. Domnul grefier Mânjescu tocmai
lucra cu spor la desfiinţarea vechii instanţe, împachetând
arhiva. „Parcă v-aş cunoaşte, domnule Mârza,” i-a spus el
rânduind dosarele, fiecare după felul lui, pentru a fi
deosebite cu uşurinţă când se va pune problema. „S ă mă
cunoaşteţi? Desigur..., cum altfel..., dumneavoastr ă, în
virtutea funcţiei de grefier... al acestei instanţe...” „Nu mai
sunt grefier... şi această instanţă nu mai există.” „Poftim?”
„Vreau să spun că Judecătoria de pace a fost desfiinţată
prin înalt decret regal.” „Prin înalt decret regal?” „Da,
domnule! Începând de astăzi, 25 octombrie 1947, la trei
ani de la eliberarea ultimei brazde din pământul României
de sub jugul fascist, majestatea sa, regele Mihai I, a
hotărât...” „Stai, stai, stai... Poate n-am înţeles bine.”
Aşa şi era: Mâţă, alias Mârza, nu pricepea, ca şi în alte
dăţi, sensul, noima acelor evenimente. Domnul Soreti îl
tot pisa cu armistiţiul, tratatul şi capitularea necondiţionată.
Acum acest ex grefier, pe care alt ădată l-ar fi controlat
bine prin buzunare, îi îndruga despre eliberarea de sub jugul
fascist. Pentru prima dată, Mâţă a admis că nu ştia pe ce
lume se află. Judecătoria de pace nu mai era, poliţia şi
jandarmii nu-l mai căutau, Sofiţa şi bărbatul ei muriseră
în bombardamentele de la Galaţi. „A fost un scandal cu
unul... Mâţă,” încerca să explice domnul grefier. „Şi ca
să-i pună capăt... să scape de gura lumii, domnul băcan a
hotărât să se mute la oraş. Aşa că au vândut tot ce aveau şi
au cumpărat o prăvălioară în Vadul lui Raşcu. Probabil aţi
aflat ce prăpăd a fost pe acolo... Sunteţi rude sau ce...” ar
fi vrut să afle Mânjescu. Însă Mâţă a răspuns în doi peri,
întorcând discuţia la judecătoria de pace, la oamenii care
au mai fost pe acolo şi la câte şi mai câte nimicuri, doar,
doar l-o face pe cel din faţa lui să se dea în vileag că l-a
recunoscut.
Scriitorul Romulus Dânceanu lâncezea cu foaia alb ă
în faţă, ca un câmp al nimănui şi al tuturor. „Ce, Doamne
iartă-mă, o fi fost în stare să facă nenorocitul ăla de
infractor ordinar de a scăpat el de pe front, din prizonierat
şi de mâna lungă a lui Mânjescu. Ce dacă nu mai era
grefier, a rămas acelaşi nemernic în stare s-o vândă şi pe
mă-sa. De ce nu l-o fi dat în primire aşa cum a făcut cu
atâţia, de au zăcut ani grei prin puşcării, pe la canal, prin
deltă ori prin Bărăgan? Şi ingineraşul ăsta, domnule, cu
ifose de autor dramatic, sunt sigur că ascunde pe undeva
amănunte... amănunte picante... şi ce personaj promiţător
părea la început acest Mâţă...”
August devenise o amintire. Era septembrie în toat ă
regula, cu fructe, poame, frunze îngălbenite şi adieri vagi
de abundenţă, de belşug, deşi la bodega Olimpic lucrurile
rămâneau deocamdată neschimbate: feteasca de Găneşti
nu apăruse în rafturi. Însă o speranţă în îndreptarea acelei
situaţii chinuitoare mocnea pretutindeni. În asemenea
circumstanţe, Dânceanu luă o hotărâre: „Îi voi târî pe toţi
în judecată. Îi voi aduce în faţa Judecătoriei de Pace, să
dea seama fiecare după faptele lui.” Şi se apucă să scrie
cu râvnă.
(Sfârşit)

vedere/ în biblioteci cu rafturile goale)// Trecutul - va fi
mediu de stocare/ iar cărţile vor sta înghesuite/ în fişe pe hard-discuri potrivite/ (au capete fidele de redare)//
Sejur minor - surprindere minoră/ ideile - au sound-ul lor
special/ pe-o tablă cu design-ul magistral/ (reîncărcabilă
- din oră în oră...)” (p.79).
Poetul păstrează contactul (amintind într-un fel de
poemele unei gălăţence plecate la Bucureşti, Carmen
Racoviţă), dar arată, prin contrast, cum poate fi câştigată
Liniştea, Mântuirea cât încă eşti şi aici, în această lume
din ce în ce mai bulversată şi mai bulversantă. Şi, întrun fel, prin continua raportare la Cartea Cărţilor, ne
aduce aminte că Spiritul este Cartea şi că indiferent de
forma viitoare (plăcuţele de piatră ori lut şi pergamentele
au dispărut deja, practic), Spiritul literei, Cuvântul va
conta şi el este adevărata Carte şi de ea nu vom scăpa,
aşa cum nu vom scăpa de catastifele în care ne sunt
trecute faptele, gândurile…
Dar poate poemul care surprinde cel mai bine
adevărata atmosferă de poezie sacră a volumului este
„Mrejele vor strânge zăpadă…”: „Zilele stau pe margini
de seară/ (Iarna va-ncepe-ntr-o noapte de luni)/ Mările
negre se ascund în genuni/ Noimele cheamă Lumina
Fecioară// Trei mere domneşti stau să cadă/ a ramuri de
busuioc mirosind...// Poate-un copil mă va striga,
adormind// În năvoade se va strânge zăpadă...”
Din această „splendoare neprihănită” sunt culese şi
împărtăşite cititorului amintiri sacre (e de ajuns să spunem
de Mamă şi Tată), ni se aduce aminte de străji „din cealaltă
parte”, ce „apără smeritele litanii/ hotarul care hărăzeşte
anii// şi păstoreşte Pleiadele-n abis”…
Oarecum hamletian, o umbră a lui Caron pluteşte,
mai şi osândeşte, poate fi o promisiune pentru un alt
volum, un alt infern, unde „velele cad ca oglinzi putrezite”
iar un Dante, ca altădată Vergiliu, ar întâmpina poetul şi lar conduce, i-ar arăta ce s-a mai întâmplat nou pe acolo
de la „divina Comedie” încoace… Luminează oare o Lună
cerşetoare „cu blidul ştirb”? Sunt arţari de piatră?
Un poet care vede cum „lumile vechi cad în gol de
ulcioare”, cum „Dealul se schimbă-ntr-un clopot de sare”,
cum cad „ocne de ploi”, un astfel de poet ştie să arate
drumul spre adevărul arcei de piatră, un astfel de poet
poate fi căutat. Deoarece chiar este un ales al Noimelor,
care poate şopti că „Itaca e-afară de timp”, că „s-au adunat
prea multe idealuri”, că poezia chiar mai poate fi altfel
decât în nebunia anilor de azi, că poate fi un semn de
carte… al Cărţii Cărţilor.
Dacă ne-am gândi la o renaştere bizantină a culturii
noastre, am putea începe şi cu Virgil Nistru Ţigănuş:
„Cu purtarea de har ai ajuns la final
cântări davidiene te vor ocroti
Un fluier de cedru se va auzi
În ritm bizantin, cu ton pastoral…” (p.69)
Bref, „versuri nicicând robite de fală”, fulgere de
mătase în noaptea raţiunii (sau iraţionalului) unora…
Dacă există vânători de tornade, de ce n-ar exista şi
vânători de oaze?
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Nicolae BACALBASA
,

(delir subiectiv pe tema drepturilor autorului)

Autor, în accepţia
actuală a termenului,
este un cuvânt apărut
în
secolul
XII.
Este o preluare a
latinescului auctor „cel
care produce”.
Autoratul este, dacă vreţi, etimologic, un
certificat de paternitate. În ce măsură însă
paternitatea este un drept de proprietate?
În materie de creaţie literară ne aflăm în faţa
unui fenomen biologic sau a unui
fenomen economic?
Actul literar este un act de autoafirmare
şi se înscrie în „nevoia de putere” afirmată
de Adler ca unul dintre motoarele esenţiale
ce mişcă dispozitivul uman.
Este, în formă evoluată, exprimarea
aceleiaşi nevoi care face pe unii s ă
mâzgălească pereţii oraşelor cu grafitti şi pe
Midas să vorbească cu buzele, în groapă,
în timp ce îi cresc urechile de măgar, pedeapsa
lui Apollo.
Actul literar real are aceeaşi bază biologică
ca şi ţipătul lui Munch. Dacă autoexprimarea
celui talentat este o necesitate biologică,
precum voma sau micţiunea, atunci nu
vorbim de o ofertă, ci de o vulnerabilitate.
Această vulnerabilitate creează un produs
asupra căruia unii emit pretenţii de ordin
moral şi patrimonial.
Este acest drept sustenabil?
Topârceanu ne avertiza (vorbind tot de
biologic): „E foarte greu s-acoperi ce-ai
dezvelit odată”.
Opera literară este, prin natura ei,
o vagaboandă slobozită în libertate. Aşa cum
fructul este înşelătoria dulce ce împrăştie
sămânţa, aşa cum floarea este capcana
frumuseţii şi a gustului pentru truda
polenizatorului şi arta este înşelătoria pentru
triumful Eului.
În „La promesse de l’aube”, romanul
autobiografic al tinereţii sale, Romain Gary
povesteşte cum, în peregrinările cuplului
mamă-fiu în Rusia contorsionată de revoluţia
bolşevică, a ajuns la Varşovia. Acolo, copilul
Gary întâlneşte un croitoraş evreu care îi face

o rugăminte stranie: „Simt că vei deveni un om
important. Când vei deveni, te rog să comunici acelor
oameni mari care vor veni cu tine în contact cândva,
oameni cu adevărat MARI, că în Varşovia, pe strada
cutare, la numărul cutare, locuia croitorul Xulescu.”
Ajuns, în timpul războiului mondial, pilot în corpul
expediţionar francez în Anglia, în timp ce era decorat
de regină, Gary i-a comunicat mesajul croitoraşului.
Regina a zâmbit politicos şi a trecut mai departe.
Scriitura noastră este mesajul croitorului.
Putem avea drepturi morale patrimoniale?
Richard Dawkins, un genetician de mare renume,
a lansat în lume teoria „genei egoiste”. Adevăratul
stăpân al tuturor celulelor este o dublă spirală de
aminoacizi şi baze, ADN-ul, descoperită la vârsta când
eu eram copil, care se găseşte în tot ce este viu şi care
manipulează viul. Suntem manipulaţi de dorinţa de
replicare a spiralei. Restul este iluzie şi înşelătorie.
Dragostea de femeie, dragostea de copil, morala,
arta… Săriţi, hoţii!
În ce măsură literatura este o marfă?
Chiar şi în cadrul „genei egoiste” este loc pentru
comercializarea triunghiului de negreaţă, manipularea
pecuniară a dorinţei. Dar este numai un epifenomen.
Pentru bani a scris conştient doar Jack London. Dacă
citeşti biografia sa de Irving Stone, eşti izbit violent de
acest aspect. Balzac era veşnicul datornic în pagini
care se încuia în casă şi cameră, Arghezi era prostituata
literară a lui Carol II (dar ce talent uluitor), Sadoveanu,
gurmand obez, şi-a vândut conştiinţa şi condeiul.
Lăcomia este unul dintre păcatele majore ale
bisericii. Cred totuşi că ne aflăm în faţa a două procese
simultane şi paralele, poate cu motiva ţii la
fel de puternice.
Arta reală este asemenea erecţiei necontrolate, cu
copii neprogramaţi, însămânţaţi fără responsabilitate.
Partea realmente curioasă este că diagnosticul lui
Păstorel Teodoreanu rămâne valabil: „În lumea nouă
începută/ Rahaţii scriu în loc s ă pută/ Iar
scriitori-adevăraţi/ N-au loc să scrie de rahaţi.”
Scriitorul activist a fost înlocuit de nulitatea
propagată de maşina de reclamă. Trăim în epoca
inflaţiei, confuziei axiologice şi delincvenţei bine
organizate, inclusiv pe plan cultural. Numai că nu există
nicio legătură între cancerul timpurilor noi (globalizate)
şi secreţia literară spontană precum apa izvorului.
Restul? Restul e gargară în vremuri tulburi.
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Dumitru ANGHEL

de Georgeta OANĂ MUSCĂ
Volumul de versuri „Regine efemere”, Editura
„Nelinişti Metafizice”, Constanţa, 2013, 136 de pagini,
se remarcă printr-o stabilitate stilistică şi un interesant
echilibru de tehnică literară.
Într-o vreme de... „liberă practică” poetică, dominată
de o singulară şi... drastică regulă - „Fără nicio regulă!”
- care evoluează spre un penibil dezmăţ liric, scriitoarea
Georgeta Muscă-Oană scrie versuri în dolce stil clasic
după criteriile cuminţi ale prozodiei cu ritm iambic sau
trohaic, cu rimă împerecheată, încrucişată sau îmbrăţişată,
sau strofe cu versuri de cinci-şase silabe, ca-n doine şi
balade, ori cu vers alexandrin de 15-16 silabe.
Cochetează pedant cu poezia de formă fixă - sonet,
rondel, pastel - pentru că nu abdică de la simetrie şi
echilibru, deşi are toate datele artistului gata să zburde
pe... herghelii de metafore, epitete surprinzătoare şi
comparaţii... pe muchie de cuţit liric, ascuţit şi gata de
atac la încremenirea în tipare.
Şi în noua sa carte, a patra, pe acelea şi coordonate de
tehnică literară, „Regine efemere”, cu un titlu care-i
precizează opţiunea sentimental-lirică, doamna Georgeta
Muscă-Oană este atât de decentă în materie de ars poetică,
încât nu... joacă decât pe cartea lucrului bine făcut, chiar
într-un segment al literaturii lirice, în care jocul de-a
sentimentele a luat-o razna şi nu mai există interdicţii de
niciun fel, nici măcar în planul personal al gradului de
cultură şi al unei minime educaţii.
Relevant şi meritoriu pentru erotica şi mai ales pentru
lirica de factură religioasă din volumele „Regine
efemere” şi „Vibrând pe clape de lumină” (Editura
Anamarol, Bucureşti, 2012) este că Georgeta Muscă-Oană
a avut luciditatea şi echilibrul să nu cadă în capcana aşazisei poezii moderne de azi, care a înlocuit treptat dar
tenace poezia suavă, uneori în registrul semi-oniric, dar
grefată pe o emoţie sinceră, cu forme „lirice” (!?)
impudice, cu acute între pitoresc folcloric şi manierism
artificios, voit voalat, cu o semantică spre derizoriu.
Scriitoarea a avut puterea să-şi păstreze verticalitatea
artistică şi să nu se înroleze în armata de
pseudoavangardişti, care consideră mare şi modernă
literatură lirică o indecentă siluire a limbii române.
Poeţi şi poetese, mai ales, promovează o poezie
decrepită, cu accente de misoginism patologic, cu
descrieri sordide dintr-un univers biologic sexual, în
degradare fizică, o anatomie terfelită pervers cu pretenţii
de artă; o tevatură erotică de poezie destrăbălată, grobiană,
fetidă, naturalist-indecentă, rezultată din preferinţa pentru
un vocabular dur, licenţios în cel mai nevinovat sens, o
semantică de mahala cu accente pe cuvinte porcoase; o
poezie (!?) izvorâtă din urâtul ca element de estetică şi
din imbolduri primare biologice, necontrolate de educa ţie
şi rigori civice. Adică, un tip de „masturbare” erotică,
prin care sunt exibate aprehensiunile unei b ărbăţii în impas

şi, ca o viagra de inspiraţie,
se apelează la şoc verbal
provocat de cuvinte triviale,
obscene, necuviincioase, din
zona indecenţei şi a vulgarităţii
agresive.
Poezia doamnei Georgeta
Muscă-Oană se detaşează
deliberat de toate aceste...
impurităţi scriitoriceşti şi
rămâne una de atitudine intimconfesională, ca un modus
vivendi liric, al său în
exclusivitate, fără să-l declare
model de urmat, dar prin care se expune suflete şte,
scuzându-şi neliniştile, frământările, incertitudinile şi
dilemele existenţiale.
O face însă cu discreţia, decenţa şi rezervele manierate
ale omului încercat de prea multe alternative, ca-n oricare
dintre cele 108 poeme care alcătuiesc volumul „Regine
efemere”: „Eu îmi desfac iar aripi spre iubire/ Şi din
mărgeanul zborurilor sorb;/ Îmi spui acum, la ceas de
regăsire,/ Cât m-ai iubit, dar fost-am aşa orb” („Eu”,
pag. 11), ca-n „poveşti” de dragoste, cu iubiri rănite,
iubiri trădate, iubiri uitate; ori: „O, voi, regine efemere,/
striviţi al inimii tumult!/ Striviţi destinul care cere/ O
clipă doar, nimic mai mult” („Regine efemere”, pag. 19),
cu repere existenţiale şi destin în derivă, cu regulile
învăţate de la clasicii Vasile Alecsandri, George Co şbuc,
Mihai Eminescu...
Are şi... „erezii” prozodice poeta de secol XXI
Georgeta Muscă-Oană în poemul „Recunoştinţă târzie”,
pentru că tehnica sa, versul său, sunt şi moderne, pe
coordonatele prozodice de ultim ă generaţie; şi
muzicalitatea este alta, şi punerea în pagină se aliniază la...
moda de ultimă oră, ba chiar plusează în plan ideatic pe
un... „as din mâneca” surprizei lirice: „De mii de ori am
îmbrăţişat orizontul/ cu privirea-mi vorace. M-ai răsfăţat
şi la răsărit,/ şi la amurg, dar nu ţi-am mulţumit nicicând”
(Op. cit., pag. 35), ca o aliniere la Ştefan Augustin Doinaş,
Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Nichita Stănescu...
Poezia doamnei Georgeta Muscă-Oană, clasică sau
modernă, este una de impact sentimental, o învălmăşeală
emoţionantă şi frumoasă de simţiri sufleteşti, de la iubirea
de ţară, de locurile natale, de părinţi şi de copii, de
Dumnezeu şi de băiatul sau fata cu ochi frumoşi şi zâmbet
divin.
În poezia poetei Georgeta Muscă-Oană se poate citi
în stele, în gânduri, în speranţe, în muzică de pian şi în
acorduri grave de orgă, de la Mozart la Bach, de la
Beethoven la Enescu, de la Tom Jones la Madonna...
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Am găsit oportună această specificaţie,
această separaţie ştiinţifică, având în vedere
faptul că de ani buni, odată cu pătrunderea
substanţelor halucinogene pe piaţa românească,
noţiunea de Etnobotanică este asociată
cu acestea.
Cu siguranţă, comercianţii maschează
astfel preocupările lor nu prea ortodoxe.
Deci, Etnobotanica sau botanica populară
este ştiinţa populară despre lumea plantelor.
Etnobotanica totalizează cunoştinţele unui
popor referitoare la speciile vegetale spontane
ori cultivate. Domeniul prezintă interes şi din
punct de vedere al plantelor, pe zone şi arii
limitrofe de răspândire. Aşa, bunăoară, s-a
născut ideea conceperii unui dicţionar
etnobotanic al zonei Moldova de Jos. Fără
îndoială că această arie biogeografică este
bogată în plante folosite în viaţa de zi cu zi a
gospodarilor de la ţară: plante din care se extrag
coloranţi vegetali, plante folosite în prepararea
săpunului de casă, plante din care se extrag
uleiuri esenţiale aromate şi parfumate.
Unii dintre noi îşi mai amintesc de zestrea
bunicii parfumată cu levănţică, busuioc,
siminoc, lămâiţă, plante care, prin mirosul lor
suav, aveau şi darul de a alunga insectele. Apoi,
mai sunt plante folosite în igienizare cum ar fi:
săpunariţa, urzica, plante nelipsite în jocurile
copiilor pe câmp, în crâng, în zăvoi, pe
toloacă. Se mai pot adăuga plantele indicatoare,
adevăraţi maeştri în determinarea tipurilor de
sol, a gradului de umiditate şi de încărcare cu
microelemente. Este cunoscut faptul că şi în
prezent fântânarii folosesc nuieluşa de alun
sau de răchită pentru aflarea sursei de apă.
Planta Salicornia, indică solurile sărăturate
(creşte şi pe malul Mării Negre) şi este folosită
mai nou în bucătăriile cu ştaif, ca atare.
Nu în ultimul rând, sunt plantele medicinale
şi cele cu semantică religioasă, pe care prefer
să le las în seama specialiştilor. Se cuvine să
aducem în atenţie şi plantele ornamentale,
florile, cum le numim generic, fie cele de grădină
sau de apartament. Este îmbucurător faptul
că gălăţenii şi-au întors faţa spre flori

cultivându-le acolo unde găsesc o palmă de pământ.
Mulţi şi-au făcut chiar o pasiune şi chiar o sursă de
venit din această ocupaţie. Şi parcurile arată mai bine,
iar griul blocurilor păleşte în faţa florilor multicolore,
e drept, nu îndeajuns.
Pieţele abundă în plante ornamentale autohtone,
dar şi de import. Frumosul, bunul gust, diversitatea
nu au graniţe, dar să ne aducem aminte şi de florile
din grădina bunicii denumite, mai bine-zis botezate,
atât de frumos de român: zarnacadele, bulbuci, zorele,
gherghine, cârciumărese, văzdoage, pufuleţi,
nemţişori, şaboi, atangele etc.
Preocupări în realizarea unor dicţionare de
lexicografie botanică românească au existat încă din
sec. XVI - XVII. Primul vocabular botanic cu
denumiri româneşti de plante este cel al lui J. Benko
din 1783. Au urmat apoi cu această tematică, M. Fuss,
T. Cipariu, G. Crăciuneanu, A. Gorovei. Totuşi,
părintele Etnobotanicii moderne române este
Al. Borza care, împreună cu colaboratori de marcă,
a catalogat un număr de 10.906 fitonime româneşti.
Sper ca acest demers, iniţiat în colaborare cu
Centrul Cultural Dunărea de Jos - secţia cercetare, să
atragă atenţia, o dată în plus, asupra fenomenului de
extincţie a unor plante. Cum? Cunoscându-le,
cultivându-le şi ocrotindu-le.
Spre exemplu, din culturile noastre au dispărut
deja grâul roşu de Botoşani, existent doar în bănci
de gene, alacul, o graminee cultivată de daci.
Din ce în ce mai puţin se cultivă lintea, bobul,
năutul, ricinul. Acest material se adresează celor care
simt nevoia întoarcerii la valorile noastre tradiţionale
şi nu numai. Tot aşa a apărut interesul pentru
construirea caselor ecologice, pentru cultivarea
plantelor-bio, pentru portul na ţional, pentru
gastronomia strămoşilor noştri.
Îmbucurător este faptul că tinerii se implică, prin
voluntariat sau ca membri ai unor organizaţii, în salvarea
valorilor de patrimoniu.
În cele ce urmează, împreună cu doamna
cercetător Anişoara Ştefănucă, mă voi ocupa concret
de nomenclatura botanică populară românească
secvenţial, pe cât ne este cu putinţă. Şi aceasta pentru
că îmi doresc ca acest demers, ce pare a fi de nişă,
să-l fac închinăciune pe altarul mamei-natură al cărei
slujitor necondiţionat am rămas.
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„O carte de familie, un dar de suflet în amintirea
tatălui meu”, este autograful pe care profesoara Mihaela
Popa (Baicu) mi-l acordă pe prima pagină a cărţii tatălui
său, Mihai Baicu. Este un florilegiu
de „sonete şi alte poeme”, „un
mănunchi de poezii compuse de el
şi scrise cu migală într-un Caiet
şcolăresc cu pătrăţele” (p. 5) ale
colonelului Mihai Baicu (19131994), care din 1936 a devenit ofiţer
al Armatei Române, fiind vânător de
munte alpinist. Fiica ofiţerului român
a citit de nenumărate ori „Caietul
şcolăresc cu pătrăţele” şi, de fiecare
dată, îşi simţea sufletul neîmplinit,
simţea o datorie neîmplinită pentru
ilustrul său tată. Versurile din prefaţa
„Caietului…”, „Îl vor citi cândva
copiii mei,/ Când eu voi fi plecat
către alţi zei/ şi, poate, le voi mărturisi
în vis/ Că m-a-ndemnat să las
cuvântul scris” (p. 5) au îndemnato pe Mihaela, la „un semn special al
recunoştinţei”, să redea luminii tiparului „Caietul…”
iubitului său tată, căruia îi plăcea nespus proverbul
românesc „Darul nu după mărime, ci după dragoste se
preţuieşte.”
Gândurile şi speranţele Mihaelei Popa şi-au găsit
întruchiparea datorită cunoscutei şi apreciatei poete
Cezarina Adamescu, care a considerat că „Publicarea
acestui volum postum de poezie este ca o restituire, ca
un act de dreptate şi de bunăvoinţă făcut Poeziei şi
iubitorilor ei”, cât şi scriitorului şi editorului Petre Rău,
cel care a realizat apariţia căriţi la Editura InfoRapArt.
„Pentru Mihai Baicu, consemnează Cezarina
Adamescu, poezia a fost un lucru cât se poate de serios,
altfel nu ar fi simţit nevoia să consemneze liric orice
moment din viaţa lui şi să-şi aştearnă gândurile pe hârtie,
chiar dacă socotea că nu vor avea nicio finalitate.” Din
fericire, posteritatea a dovedit însă că versurile sale au
o finalitate. Autorul „Caietului…” s-a înşelat când
spunea: „Ce scriu acum, nu-i sorocită carte,/ Nici cât
voi fi aici, nici după moarte.”
Mihai Baicu aduce ofrande Poeziei, „Mi-ai fost
alături, plâns şi cântec,/ Iubire, năzuinţi, destin/ şi-atunci
când calea mi-a fost plină/ De flori, de soare sau de
spini.” (p. 24), cîntă anotimpurile, primăvara, când
„Râd mestecenii din albul epidermei/ Cântă pădurea
rămasul bun iernii./ Aprilie, copil bucălat cu obraji de
soare, Râzi!” (p. 25), toamna, „O volbură de vânt de
după brazi/ A tulburat seninul din înalt./ Învârtejind
frunzişul pe poteci/ Părea un sol al iernii prin zăvoi,/
Un duh în zbor printre copacii goi,/ Ducând pe aripi

prezenţa toamnei reci.” (p. 28) sau iarna, „Cu mantia
ei măiastră/ Peste trupu-i de mătasă/ Iarna, iat-o la
fereastră/ În găteala de mireasă.” (p. 29). Autorul,
născut în Bălăbăneştii Galaţiului,
vibrează când îşi clamează obârşia,
„Înaintaşi, mi-au fost răzeşii vrednici/
De la Vaslui şi Războieni şi Şcheia./
Pe lutu-acesta, neînvinşi, puternici,/
Au plămădit Moldovei epopeea.
(p. 31) sau copilăria din satul natal,
„Mă jucam cu alţi copii în colbul
drumului,/ Aşa cum se joacă pruncii
care n-au jucării./ Cu mâinile mici
adunam pulbere şi bulgări,/ Din care
înălţam dealuri şi munţi/ cu văi
prăpăstioase.( p. 32).
Din stihurile lui Mihai Baicu nu
putea lipsi iubirea adolescentină, de
care cu emoţie îşi aminteşte, „şi
astăzi, scrutând amintirea trăită/ Îi
văd strălucirea din ochi de iris/
Cătând printre rânduri cuvântul
nescris,/ Cuvântul de aur, cuvântul
„iubită!” (p. 36) sau când, în zorii zilei, îşi chema iubita
să vadă „…fructul copt şi proaspăt ce ne-mbie/ Să-i
fim noi cei dintâi culegătorii!” (p. 37).
Mihai Baicu a trăit nedreptatea şi durerea unor
vremuri întunecate când spune „Azi noapte/ Am auzit
bătăi în poartă./ Se îngemănau cu bătăile miezului
nopţii.” (p. 47) sau dezamăgirea că „Azi cimitirul-din
satul natal, n.n.- e paragină, diform/ Uitaţi sunt cei ce
întru Domnul dorm./ Pământul înţelenit, nu ştie nime/
Nici câţi s-au îngropat aici, nici cine…/ Din loc în loc,
înnegrite de vechime/ Sunt cruci de lemn, plecate,
anonime! (p. 66), are coşmaruri atunci când „Un
demon nevăzut din altă lume/ C-un răget lung
strigându-mă pe nume/ Mă caută, mă cheamă, mă
aşteaptă!/ Simt răsuflarea fiarei că-i aproape.” (p. 56),
dar se luminează la gândul că „Purificat să fiu când
voi intra în noua/ şi neînchipuita-mi pământească
întrupare.” (p. 59).
Mihai Baicu nu face din poezie filozofie, nu
meşteşugeşte cuvintele de dragul subtilităţilor, nu cântă
sirene pe harpă la lumina lunii, ci îşi exprimă direct
trăirile, îşi pune viaţa pe tavă cititorului, este optimist
şi nostalgic, are năzuinţe şi dureri, este iubitor, este
soţ, tată şi fiu, este credincios şi încrezător în viaţa de
dincolo. Este OM.
Mulumesc Mihaelei Popa, fiica autorului
„Caietului…”, pentru gândul bun de a-i aduce tatălui
recunoştinţă şi omagiu şi pe această cale!
* Mihai Baicu, Un cântec de leb ădă, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013.
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Căutare
M-am dus într-o grotă să întreb un Sfinx
Ce să caut?
Dragostea unui bărbat tânăr ce trece prin ochi
Sau a celui matur ce trece prin inimă.
Mi-a spus să caut răspunsul în mine
Dar capul îmi vorbeşte într-un fel, trupul în altul
În preajma unuia îmi pierd mintea,
În a celuilalt firea.
Alături de care să mă reîntregesc?
Simt c-am să sfârşesc între unul şi altul
Unul este prinţul, celălalt împăratul
Al cui va fi oare regatul?
M-am întors în grota Sfinxului;
Nu mai era...
Căutările mele au depăşit timpul lui,
M-au depăşit pe mine.
Hiena
O hienă a bătut la uşa sufletului,
A luat jumătate din el
Şi a dus-o într-o altă dimensiune.
De atunci îmi caut jumătatea.
În univers sunt mii de jumătăţi
Mi-e teamă să n-o iau pe-a alteia.
Printre căutători am întâlnit o zombi
Care mi-a furat jumătatea pierdută.

Jocul de-a viaţa
Am crescut copil de mingi pe terenul
jucătorilor cu destine,
Am văzut cum se hotărăsc sorţile noastre
Unora le-am dat mingi negre, altora albe.
Din plăcere. Nu m-am gândit că loviturile dor.
Într-o zi, am vrut să îmi retrag mingile negre.
Am pus pe altcineva să le scoată.
Am crezut că am echilibrat jocul
Dar mâinile întunecate se ţineau după mine.
O! dacă aş putea să stau departe de teren
Simt că am să sfârşesc într-un năvod.
Poate a venit ziua să intru în teren
Să primesc mingile aruncate de alţii.

Masca
Un arlechin de la curtea regelui
N-a mai putut prinde măciucile.
Ar fi trebuit să-şi spele faţa
Dar nu l-au lăsat ridurile:
Riduri de râs, riduri de plâns, riduri de
bătrâneţe.
Cu masca pe faţă prin lume a umblat,
Printre mrejele vieţii a înotat,
Curenţi din adâncuri l-au înecat,
Doar masca pe val deasupra plutea
Doar ea îl salva.
Cu viaţa, cu moartea de coarne-a luptat
Dar clipa de taină l-a înnoptat
În faţa iubirii el masca şi-a dat
Şi a sfârşit sfâşiat.
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Întoarcere
Unei poete…
Făr-de toiag, în semnul singurătăţii iar.
Bizară amintire îmi vine despre tine...
Deşertăciune-i totul, e totul în zadar Am poposit în stele, dar nu mă vede nimeni.
Prorocii blestemaţii mi-au făurit destin.
În nebulozitate sunt ferecată toată
Şi viaţa-mi e-o părere - spirală în declin
Şi-aştept în şir minunea să pot a fi salvată.
Orgoliul şi starea de înger s-au cam dus
Vreau salcie-n lumină prin frunze agitată...
Întoarcere la vatră aş vrea - nu mă vreau sus,
Că m-a lăsat şi pofta de-a fi o răsfăţată.
Acasă vreau! Acasă! Acasă la cotlon
În foc să-mi ard tristeţea şi să-mi alin arsura
Şi să mă plouă toată şi valul de ozon
Să-mi cotropească ochii, să-mi cotropească gura.
Sub bolta primăverii cu floare de cais
Să-mi construiesc cetate, să-mi întregesc zidirea
In ceruri veşnic fie ca pază Domnul Crist
Şi pe Pământ s-aducă în daruri
Fericirea
Poem pentru acasă
Lui Eugen Cioclea
Culoarea nopţii nu m-a inundat.
Sunt trist şi mă hrănesc doar cu lumină.
Sunt bun prieten şi sunt împăcat
Cu merele răscoapte din grădină.
Nici mândru nu-s şi nu-s nici încrezut,
Sunt un imaş mustind în buza vacii
Şi-mi am izvorul visului din lut.
Cei mai fideli sunt fraţii mei brotacii.
Să nu mă găvozdiţi pe firmament,
Nu-mi daţi să beau otravă mincinoasă
Vreo elogie sau vreun compliment
Mă vreau întors prin infinit
Acasă

Copcă
Lui Nicolae Popa
În gheţăria sufletului meu
O să sfredelesc o copcă
Pentru-a-mi putea pescui sentimentele
Prin fiecare centimetru pătrat
Înmulţit la trei coţi de lumină
Cu structură imaginară…
În gheţăria sufletului meu
Stau depozitate straturi
De galaxii-sentimente…
Fraţilor,
Cer ajutorul neîntârziat
Al soarelui primăvăratic
Pentru a vă putea întâlni
Cu ghiocei
Explodaţi în gură.
Trandafirească
Soţiei
Mirozna trandafirului regesc
Îmi intră-n suflet ca într-o poiană,
Sub vraja ei fiori mă cotropesc
Când se aşează lin ca pe o rană.
Îţi văd făptura doar în trandafiri
Tot îngrijind tulpini şi petale...
Eşti toată-n paza marilor iubiri,
Purtând pecetea florii ideale.
Măritul Timp se scurge printre noi,
Dezbracă trandafirii de petale –
Şi-atât de singuri ne simţim în doi
De nu-ţi mai simt atingerile tale.
Mă tot cuprind părerile de rău,
Că n-am fost mai atent cu trandafirii,
Regretele m-or urmări mereu
Crucificat pe Golgota iubirii...
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Are dreptate poetul, trecutul conserv ă în
magma lui eternă acea „feerie înmărmurită” care
hrăneşte spiritual amintirea, dulcea poveste.
Asemenea înaintaşilor săi iubitori de neam şi de
ţară, şi Alexandru Lascarov-Moldovanu (18851971) - un adevărat mistagog de secol al XX-lea,
prozator, publicist, memorialist, traducător - a fost
precum un sâmbure de ghindă care a rodit frumos
şi preţios. O dovedesc faptele sale conservate în
literă de carte. E drept, risipite în arhive diverse.
Dar există. Şi s-aşteaptă a fi însorite... cu litera
tiparului (detalii elocvente, în recenta monografie
Alexandru Lasacrov-Moldovanu, Încorset ările
unei vieţi, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2013).
Parcurgând „drumurile” cugetărilor sale, vom
înţelege de ce acel prezent - interbelic - al plaiului
natal îi transpare „mâlos”, străin şi rece. Un
prezent încorsetat, o umbră. Nici apa Bârladului
nu mai „scânteia în soarele arzător” - ca în
copilărie. Peste tot şi peste toate „s-a pogorât”
un „duh rău”, care a schimbat totul, „ştergând
strălucirea pe care le-o dădea seninătatea şi
nepăsarea copilăriei...” (Apa Bârladului...)
Oraşul copilăriei, Tecuci, se cere evocat cu
emoţie. Gândind la familia sa, la mama sa,
învăţătoare (Zoe Lascarov), scriitorul ţine să
imortalizeze un fapt - deloc de neglijat. În acele
vremuri, familiile de învăţători aveau case şi
grădini frumoase, dar şi mulţi copii. Merită să
reţinem descrierea „celui dintâi profesor” de la
Şcoala Nr. 1 din „urbea natală”, Dimitrie Pohrib,
care, la matematică, folosea o metodă inedită
(copiii cântau „tabla înmulţirii”, dar „mânuind”
deopotrivă şi pe „Sfântul Neculai”); părintele
Maican sau Gh. Popovici - „plini de dragoste
pentru şcoală”; soţii Gheorghe şi Lucia Turtureanu
(sora geamănă a lui Calistrat Hogaş); soţii
Constantin şi Natalia Manoilescu - părinţii
gânditorului Mihail Manoilescu (Tecuci, 18911950, Sighet). Despre Familia Manoilescu, cu
precădere despre Natalia Manoilescu, Al.
Lascarov-Moldovanu notează cu emoţie: „Casa
lor era plină de copii, din care s-a ridicat, la cele
mai înalte situaţii în ţara noastră, Mihail
Manoilescu (inginer, profesor, economist,
sociolog, om politic, industriaş, finanţist, orator,
publicist, memorialist, istoric şi eseist). Prin

preajma anului 1900, ei au plecat la Ia şi, unde, cu totul pe
neaşteptate, Constantin Manoilescu pieri într-un accident,
rămânând ca doamna Natalia s ă-şi ia asupră-şi întreaga
povară şi răspundere a creşterii celor cinci copii...” Merită
a reţine, Natalia Manoilescu a fost o „femeie de o aleas ă
distincţie... În ceasurile de duminică după amiază se făceau
în locuinţa ei de directoare de şcoală primară, în Tătăraşii
Iaşului, adevărate şedinţe de cenaclu literar şi ştiinţific,
cu copiii ei şi cu prietenii lor”, printre care s-a numărat şi
cel care notează aceste frumoase gânduri (elev fiind la
„Naţionalul” ieşean), în volumul Amintiri cu învăţători.
Evocând figura unui bun prieten de tinere ţe, Costică
Gheorghiu, învăţător, care a lăsat în satul Cernicari
(Vrancea) „bune întemeieri”, îşi aminteşte cum au conturat
un îndrăzneţ proiect de creare a unei biblioteci publice la
Tecuci. Dar cum erau „prea tineri” şi mai ales „nişte celebri
necunoscuţi, perfect săraci” vor apela, spre ajutor, la
doctorul Constantin Petraşcu (născut: Petrovici) - „un om
de o rară distincţie sufletească şi de o bunătate angelică”
- supranumit „doctorul săracilor”. Cu studii preţioase la
Paris şi ucenicind sub bagheta prof. dr. Carol Davila (18281884), el devenise un <pater bonus> al Tecuciului. Şi, cu
elan tineresc, cei doi tineri sprijiniţi material şi spiritual
de preablândul dr. Petraşcu, în chiar casa acestuia, vor pune
bazele primei biblioteci publice din Tecuci, fiecare carte
purtând o ştampilă special comandată de la Bucureşti.
[Ar fi interesant de verificat dacă în actuala bibliotecă
a oraşului, la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din
Tecuci, mai există (aşa după cum depuneau mărturie
Lascarov şi bunul său prieten, Gheorghiu, la 1943) c ărţi
„purtând pecetea rotund ă din 1907...” (Amintiri cu
învăţători)]
Chipul mamei rămâne oglindă vie, precum în viziunea
lui Alex. Vlahuţă: „Din vremile apuse ş-atât de fericite,/
Aducerile-aminte adesea mă-mpresoară./ Ce de viaţă-n
urmă!... Ca un potop mă-nghite/ Comoara mea de visuri,
pierduta mea comoară/ Din vremile apuse ş-atât de
fericite!...” (Mamei)
Peste ani, fiul îşi va aminti că „în ceasul cel mare al
plecării... în războiul trecut (1913-1916...), când sufletul
ei desigur va fi fost sub cea mai grozavă apăsare, ea, mama,
doar atât a putut să-mi spună cu glasu-i gâlgâind de plâns:
Vezi, dragul mamei, să nu răceşti!” Însă în scrisori,
îndemnul era altul: „să-mi fac datoria pe deplin...” Iată cum
gândeau generaţiile secolelor al XIX-lea şi al XX-lea! Şi
Primul Război Mondial a înregistrat multe jertfe. Dar cu
demnitate. Ţara înainte de toate!
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Oraşul şcolirii, Bârlad, se vrea elogiat şi-n ritm
poeticesc. O face, măiestrit, G. G. Ursu (1911-1980), un
alt tecucean, prieten: „Bârladul e Lancrămul meu,/ E prispa
de lut de-altădată,/ Fântâna cu lanţul ei greu,/ Salcâmul
din poarta uitată...”
E drept, uitarea se înscrie în legile firii, dar pa şii spre
şcoală nu se lasă risipiţi: „E vreme de atunci... În mahalaua
Cimitirului era o căsuţă dosită, dar chemătoare şi
prietenoasă, în care stătea un căpitan pensionar. Acolo,
într-o toamnă pierdută în zarea amintirii, m’aduse tata şi
mă puse’n gazdă, ca elev al liceului Codreanu. Zicea tata:
Să înveţi şi tu la acelaşi liceu, la care am învăţat carte
şi eu... Şi-mi număra pe degete profesorii care îl învăţaseră
pe el şi care aveau să-i înveţe şi odrasla: părintele Catihet,
Stroe Beloescu, Pană, Ghiţulescu şi alţii...” (Drumuri...,
Un prieten)
Puţine mângâieri avea copilul într-un ora ş străin:
scrisorile către părinţi şi apropierea de un prieten,
Constantin Ursu, fiul unei femei „necunoscute, dintr-o
adâncă mahala...”, cel care înf ăţişează imaginea
„suferinţelor umane”, iar prietenia - o „frăţie”, „fără umbră
de nor...”
„O tempora, O mores!” (Cicero) Dureroase răsfrângeri
de destin, dacă ne gândim apoi la Stroe S. Belloescu
(1838-1912) şi la moartea-i năprasnică! Profesor la
Liceul „Gh. R. Codreanu” până la pensionare (1898). „Îl
văd şi acum: scurt, rotofei, cu cioc sur, înc ă vioi pentru
vârsta lui, cu o privire aproape ironic ă, dar blajină, şi cu
pornirea aceea necurmată de a se apropia de sufletul
speriat al copilului”. Şcolarul de altă dată rosteşte: „de-o
pildă, când nu ştiam lecţia, bătrânul dascăl ne bătea uşor
pe spinare şi ne zicea: mă băieţaş mă, de ce n’ai învăţat
lecţia?... Ruşinarea noastră nu era mică...”
Lascarov vorbeşte şi de „recunoştinţa umană...”
Frumuseţi de pus în ram ă... Gândind şi la
părintele catihet Carp, fost profesor şi al tatălui, şi al fiului
Lascarov... Dar profesorul de latină, Constantinescu-Basu,
poreclit „latinul” (neuitând un detaliu: când elevii nu
învăţau, „de atâta indignare, se supărau şi ochelarii de pe
nasul profesorului...”) Dar profesorul de „greceasc ă”,
„unde oare-şi poartă sbuciumul”? „Pe care drumuri neştiute
de noi... îşi duce paşii lui de umbră”?!...
E minunat să creşti cu inima vibrând faţă de memoria
unui drag poet, Alexandru Vlahuţă (1858-1919), fost coleg
de bancă cu tatăl scriitorului! Aceste nobile sentimente
pot fi estompate păşind prin locuri străbătute şi de poet:
Cotu-Negru, „acea mahala liniştită şi plină de pomi,
proteguită de deluşorul din spate, ca o cetate de linişte...”
(Pe urmele lui Vlahuţă...) Ni-l putem imagina pe acel
„prieten fidel”, cu o „blânde ţe îngerească” şi cu un „glas
dulce ca o mângâiere” (dup ă cum afirmă BrătescuVoineşti), rostindu-şi, cu voce lină, propriile versuri: „A
mele visuri risipite,/ Ce-mi umplu inima de jale,/ Le v ăd
în frunzele pălite/ Şi-n pustiirea de pe vale...”?!

Viaţa - drum neostoit, nici nu ştii cum, nici nu ştii
când... - te coboară, lin... „în valea umbrei morţii”, lăsând
în urmă doar Amintirea... Dar Alexandru LascarovMoldovanu, un vajnic moralist de secol al XX-lea, şi-a
urmat calea... „până la capătul drumului”, mereu, cu „geana
înrourată...” Şi merită a-l (re)aduce în atenţia cititorilor
acestui furtunos mileniu al III-lea, pentru a ne tempera
voinţele, adeseori necugetate. (Dacia literară?)

CONCURS NAŢIONAL DE
POEZIE „PANAIT CERNA”
ediţia a XL-a, TULCEA, 2014
În ideea continuării tradiţiei de preţuire a poetului
tulcean pe meleagurile sale natale, Consiliul jude ţean
Tulcea, prin Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea,
organizează şi anul acesta Concursul Naţional de Poezie
„Panait Cerna”, ediţia a XL-a. Concursul îşi propune să
stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat
editorial în condiţii de deplină libertate de creaţie.
Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 până
la 10 poezii, (maximum 10 pagini), tehnoredactate la
2 rânduri. Plicul închis va cuprinde trei exemplare, iar ca
identificare, în loc de semnătură, se va scrie un motto.
Într-un alt plic vor fi introduse datele personale şi de
creaţie ale autorului (motto), inclusiv adresa, numărul de
telefon, e-mail.
Lucrările vor fi expediate pe adresa Centrului Cultural
„Jean Bart” Tulcea, str. Progresului, nr. 34, 820029, data
limită fiind 21 noiembrie 2014, iar pe data de 1 decembrie
a.c. se va face public rezultatul jurizării, în mass media,
dar şi pe site-ut www.artl.ro.
Juriul, format din scriitori, critici literari şi
reprezentanţi ai organizatorilor, va acorda urm ătoarele
premii, în sume brute, impozabile:
-Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1,000 lei,
-Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, pentru
concurenţii cu vârste până în 35 de ani,
- Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, pentru
concurenţii cu vârste peste 35 de ani,
- Menţiune I, în valoare de 400 lei,
- Menţiune II, în valoare de 300 lei.
De asemenea, se pot acorda premiile speciale ale unor
reviste de cultură constând în publicarea textelor în
paginile acestora. În condi ţiile în care există
disponibilitatea unor sponsori sau a altor institu ţii de
cultură interesate, juriul poate acorda premiile acestora,
cu precizarea provenien ţei şi destinaţiei sumelor
respective şi cu respectarea condiţiilor de popularizare.
Laureatul va primi prin poştă diploma şi prin virament
valoarea premiului obţinut. Cheltuielile de transport, masă
şi cazare pentru membrii juriului vor fi suportate
de organizatori.
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Anterior propunerii de înfiinţare a asociaţiei, prin perseverenţă, am reuşit să aprindem,
să revigorăm pasiunea pentru frumos în rândul unor colecţionari de ilustrate diferite (în
special cu referire la Galaţi) şi tineri fotografi talentaţi. Mica noastră grupare, cu oarece
eforturi, cu sprijinul autorităţilor locale şi a unor instituţii de cultură, a reuşit să realizeze
câteva expoziţii inedite în diferite locaţii, bucurându-se de un real succes în rândul publicului
larg de toate vârstele, evidenţiind astfel capacitatea şi puterea noastră de exprimare.
Vă prezentăm mai jos participările noastre la câteva manifestări, începând cu
anul 2012:
-Expoziţie ilustrate ”Galaţii amintirilor noastre” (1955-1989), Foişorul de metal,
sept. 2012;
-Expoziţie ilustrate ”Galaţii atunci...şi acum”, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii,
noiembrie 2012;
-Expoziţie foto şi ilustrate ”Parfumul parcurilor gălăţene, ieri şi azi”, Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii, mai 2013;
-Expoziţie foto şi ilustrate ”Memoria Dunării la Galaţi”, Foişorul de lemn, iunie 2013;
-Expoziţie cu materiale diverse ”Memoria Aviaţiei Române”, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi A.R.P.I.A. – Filiala
Galaţi, Muzeul de Istorie, iulie 2014 ş.a.
Ultimul eveniment al asociaţiei, în parteneriat cu alte asociaţii şi cu sprijinul unor sponsori generoşi, ”Patrimoniul renascentist în
România”, desfăşurat în perioada 20-21 septembrie 2014, în incinta Centrului Multicultural ”Dunărea de Jos” Galaţi (Expoziţie de
foto şi ilustrate aparţinând unor diverşi colecţionari şi spectacol cu formaţia ”Anton Pann Band” din Bucureşti).
Constituită legal relativ recent, asociaţia noastră are ca scop promovarea şi apărarea intereselor oraşului Galaţi şi a comunităţii
locale.
În vederea atingerii acestui scop, asociaţia urmăreşte realizarea următoarelor activităţi:
-Acţiuni întreprinse pentru promovarea oraşului, constând în susţinerea dezvoltării economice şi urbane, a evenimentelor culturale,
a îmbunătăţirii arhitecturale, organizând întâlniri cu autorităţile locale, în vederea cooperării pentru realizarea planurilor de dezvoltare
în viitor a oraşului;
-Colaborarea cu instituţiile de cultură gălăţene şi
autorităţile locale, precum şi cooperarea cu asociaţiile
care au acelaşi profil, la nivel local şi naţional, în scopul
promovării valorilor civice şi culturale autohtone şi
europene;
-Sensibilizarea autorităţilor locale şi a opiniei publice pentru
salvarea, conservarea şi stoparea degradării imobilelor cu
valoare istorică, a monumentelor arhitectonice existente;
-Colaborarea cu instituţiile de profil, în parteneriat, pentru
accesarea de fonduri europene cu scopul revigorării spectrului
cultural gălăţean şi a zonei patrimoniale, la nivel naţional şi
internaţional;
-Atragerea de noi investitori prin acţiuni mai intense de
promovare a oraşului în scopul dezvoltării acestuia pe toate
planurile şi crearea prin aceasta de noi locuri de muncă;
-Realizarea de work-shopuri, conferinţe seminarii şi
dezbateri publice;
-Editarea şi publicarea de cărţi, reviste, ilustrate, albume, alte materiale publicitare;
-Realizarea unui blog cu informaţii, fotografii, ilustrate, comentarii despre oraşul Galaţi;
-Realizarea de activităţi de impresariat artistic;
-Implicarea tinerilor în activitatea de cunoaştere a istoriei Galaţiului şi în promovarea oraşului, inclusiv prin acţiuni de voluntariat;
-Comercializarea bunurilor create în cadrul asociaţiei etc.
MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAŢIEI ”GALAŢI, ORAŞUL MEU”:
BOGDAN-RADU BRÎNZAN – PREŞEDINTE; DORU CĂSTĂIAN – VICEPREŞEDINTE; VICTOR MIHĂILESCU –
VICEPREŞEDINTE; RIŢA GHINEA – CONTABIL; GEORGE MILEA – SECRETAR.
MEMBRI: CRISTIAN CĂLDĂRARU; MĂDĂLIN ŞERBAN; ANGELA RIBINCIUC; MARIUS MITROF; SIMONA
BIRIŞ; DIDEL BĂDĂRĂU; COSTEL GHEORGHIU; IOANA STOIAN; MIHAELA POPA; IULIA KELT; GEORGE NICA;
IULIAN PANAIT.
PREŞEDINTE DE ONOARE – ILIE NEGREA
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carte pentru când te îndrãgostesti.
Nu din nou!
,

a.g.secarã

Moto:
„Eşti geneză, sunt efect sadea,
sunt graţie ţie, eşti cauza mea.”
Vladimir Drăghia

Tocmai mă apucase o criză oarecare şi visam
la un naufragiu pe o insulă poezie - am vrut să
spun pustie!? - (s-ar putea ca robinsonismul să
fie o variantă de
bovarism masculin!),
când am citit o carte…
Şi în acea carte este
un poem intitulat „Trag
linişte în piept”, care
începe aşa: „Am
naufragiat pe o insulă
dintr-un material ciudat;/
/ nu e nici tristeţe, nici
dorinţă, nu e nimic din
cele cu care deja m-ai
învăţat.// De data asta e
o insulă pustie, dintr-un
soi de compozit inert,
blazat. E un teren acid, arid, accidentat, dar,
culmea, plat!// (…)// O insulă pe care nimeni
pe nimeni n-are.”
Cartea este de poezie, este „Dragoste n-are
plural” şi este a lui Vladimir Drăghia, probabil
mult mai cunoscut ca actor…
În acel poem al naufragiatului, se ajunge la
mijirea „din ochi” a unui plan de evadare… Şi
prin poezie, şi nu oricare, omul Vladimir,
îndrăgostitul, reuşeşte…
Poemul de care am scris până acum este
mai grav, cu inserţii filosofice (sau aproape),
cu versuri având valoare de aforism, precum
penultimul „De dragul de-a iubi, pierd motive
să iubesc”…
Dar adevărata savoare este dată de poemele
care sunt cu adevărat de dragoste, chiar şi acelea
de mică mojicie (asumată, măcar pentru „cinci
minute”), trimiţând gânduri nedisciplinate către
un Emil Brumaru, dar Drăghia e aproape
cuminte… Cunoscătorii (lui Julien Ospitalierul)
ştiu de ce!
Dar versul (care este şi el mai mult o
constatare) care m-a făcut să fiu instant fan
Vladimir a fost „Nu sexul, dormitul împreună
mi se pare cel mai intim dintre acte!” Probabil
este de vină… vârsta (mea)! Este din poemul
„Când ne întindem, de fapt ne căutăm”…
Multe versuri te mai fac să-ţi aminteşti şi de
un Daniel Bănulescu, cu acel „te voi iubi pân’

la sfârşitul patului”… Poate şi de Iulia Militaru, cea
din „Marea Pipeadă”.
Aproape eco şi ironic, te mai poţi îndrăgosti de
candoarea de mic prinţ (Florin
Piersic Jr. zice de „forţa unui copil
neşlefuit”) a autorului, citind…
„Ironie”: „Ironie este atunci când
desenăm copaci/ pe foi moarte de
hârtie;/ sau poate,/ când deschidem
şi ne bucurăm de-o carte,/ un copac
zâmbeşte şi îşi spune împăcat:/
există viaţă după moarte.”
În stânga poemului, de fapt a
tuturor poemelor, grafica mai mult
decât inspirată a Andrei Iulia
Margină, la „Ironie” fiind o înşiruire
de titluri de cărţi, înşiruire în formă
de arbore, unde găsim şi „Crimă şi
pedeapsă”, dar şi amintitul „Mic Prinţ”, citat în „Cum
să fac să-ţi fiu pe plac?”: „Limpede nu vezi decât cu
inima”…
Unele texte pot fi adaptate (sau chiar sunt gândite
pentru asta) pentru a fi cântate. De pildă, „Mai ştii”,
p.29, unde pianul şi vocea sunt rezervate Monicăi
Odagiu (a se vedea pe youtube!): „Mă tot gândesc la
suflet, tu cum crezi că arată?/ Ce formă are?/ Ce gust?/
Ce rost?/ Mai ştii când îmi spuneai că e de ciocolată?”
Rezultă şi „o ştiinţă a sufletului” lirică, nici ca la
Inarritu sau, dacă vreţi, Arriaga, dar putând purta un
titlu ca „21 de grame”, aducând aminte şi de ludicul
Sorescu: „Tot vorbim de suflet, dar nu ştim cum arată;/
nu ştim nici formă, gust, nici sex; este băiat sau fată?/
(…)/ îmi permit a spune că sufletul poate fi hrănit cu
pâine.// De dragul poeziei, să scăpăm de formă şi să
ne gândim c-ar fi… un abur. Un abur care/ când mă
îndrăgostesc, sare prin piept cu ţopăieli/ de cangur?”
ş.a.m.d.
Schematic, am putea împărţi poemele din carte în
scurte şi… lungi. Pentru cele scurte, poate exemplar
ar fi „Regret! Cresc! Promit!”: „Trec anii şi-aştept prea
răbdător să îmi treacă/ pofta asta acră de dulceaţă de
carne macră./ Mi-e poftă de dor-de-tine, de poftă de
noi,/ mi-e gol în stomac de fluturi cu zborul greoi,/
Mă pierd de mine şi-ncerc cu dinţii să trag aşa,/ în
derivă, de tot ce mi-e pe lume mai drag.”
Dintre poemele „lungi” am putea începe cu „Cai
cu cornete de îngheţată înfipte-n frunte”, în care se
înfiripă dialogul cu fiinţa iubită, reflectând o lume care

(continuare in pag. 35)
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In memoriam Robert Weggeman

Când ne aducem aminte cã la sfârsit
, putem fi doar personaje de desene animate…

Violeta Tipa – Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică, Ed.Epigraf, Chişinău, 2014.
„Astăzi, ca niciodată, tânăra
generaţie are nevoie de eroi de felul
lui Guguţă, cu suflet mare, deschişi
pentru comunicare, eroi care ar
molipsi copiii cu idei pozitive. Căci
copilul secolului XXI s-a distanţat
vădit de lumea înconjurătoare, pe
care o cunoaşte în special prin
intermediul
ecranului
calculatorului. El şi-a pierdut
sensibilitatea de a contempla natura
în toată frumuseţea, copleşit de
lumea tehnicii şi a tehnologiilor.
Filmele lui Constantin Bălan
după opera lui Spiridon Vangheli
rămân o oază de lumină, plină de
candoare, frumuseţe şi bunătate,
aşteptând să fie proiectate şi pe
ecranele noastre naţionale.”
Cu aceste două paragrafe se
încheie cartea doamnei Violeta
Tipa, o pledoarie oarecum
nostalgică nu numai pentru o altfel
de cinematografie în general, animaţie în
particular, ci şi pentru alte valori decât cele
mediatizate în exces, cel puţin aparent.
Dar, poate se vor întreba mulţi, cine este
Guguţă?
La început erou şi personaj literar (începând
cu anii ’70), părintele său fiind Spiridon
Vangheli, „expresie a copilăriei adevărate,
nefalsificate literar, purtătoare a frumosului şi
a libertăţii interioare”, după cum observa
Grigore Vieru, Guguţă devine personaj de film,
nu mai puţin de opt filme fiind realizate de
către Moldova-Film, între 1970 şi 1984. În
regia lui Constantin Bălan, cu excepţia
primului film, intitulat chiar „Gugu ţă”,
scenariile aparţinând aceluiaşi S.Vangheli.
Într-un fel, Guguţă a fost un adevărat

fenomen, cartea „Isprăvile lui
Guguţă” fiind tradusă în
peste 30 de limbi (în 68 de
ediţii), existând o fabrică de
jucării „Guguţă”, cafenele,
cofetării, grădiniţe, o marcă
de ciocolată, chiar Teatrul
Municipal de Păpuşi fiind
numit astfel.
Într-un fel, noi îl (îi)
propunem să treacă mai mult
Prutul şi la noi, să fie mai
cunoscut, să fie cuprins în
întreg
patrimoniul
românesc… Cu ajutorul cărţii
doamnei Violeta Tipa va fi
mai uşor să facem acest
lucru.
Este o carte care îmbină
erudiţia,
istoria
cinematografiei, dar şi
dragostea pentru copii şi
aceste aspecte ale culturii la
care ne-am referit, criticul de film care este Violeta Tipa trezind
curiozitatea pentru fenomen, deoarece putem spune, repet, că
este un adevărat fenomen.
Pe de altă parte, se poate observa, dincolo de clişeele politice,
întrepătrunderea culturală româno-rusească, ca să ne exprimăm
aşa, din epocă, un film cu Guguţă fiind probabil mai apreciat în
Rusia sovietică, de pildă, de către un Fiodor Hitruk sau
Veceaslav Kotionocikin. Scrie V.Tipa, către sfârşitul capitolului
I, care se ocupă în special cu analizarea filmelor care-l au ca
personaj: „Deşi serialul despre Guguţă este destinat în mod
expres copiilor, unele pelicule comportă vădit amprentele
societăţii şi prezintă interes şi pentru spectatorul matur. Astfel,
prin intermediul lui Guguţă (filmul „Guguţă – frizer”) autorii îşi
exprimă dezaprobarea faţă de nivelarea şi uniformizarea atât a
modului de viaţă, cât şi a mentalităţii omului modern. Societatea
sovietică nu accepta personalităţi, ele erau dizolvate într-o masă
omogenă, nivelate după mulţime conform sloganului „Toţi ca
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(urmare din pag. 33)
unul”. La fel, printre cadrele nostalgice de aşteptare a
scrisorilor, în filmul „Guguţă-poştaş”, a celor două hărţi
puse faţă în faţă: cea a Moldovei şi cea a marii exUniuni Sovietice împânzite cu semne, se sugerează
problema tineretului plecat de la vatră să muncească
pe pământ străin etc.”
Capitolul al doilea se intitulează fără echivoc
„Universul naţional în serialul despre Guguţă”.
Străduinţele lui S.Vangheli şi C-tin Bălan de a reda
tradiţiile, mizând pe motive mito-folclorice, contribuie
la completarea portretelor artistice ale acestora, cei doi
contribuind la o enciclopedie non-conformistă a satului
basarabean, după cum sugerează autoarea. Care mai
subliniază şi rolul scenografilor în acest fenomen.
„Încheierea” mai adaugă: „Atât proza lui Spiridon
Vangheli, cât şi imaginea filmică în viziunea regizorală
a lui Constantin Bălan ne prezintă o mărturie a realităţii,
a societăţii noastre într-o perioadă concretă. Filmele
despre Guguţă propun o lume complexă, prefigurată
prin meditaţiile şi acţiunile eroului principal, prin
metafore şi simboluri, încifrate pentru definirea unui
univers sociocultural complex al anilor ’70-’80, cu
specificul mentalităţii poporului, valorile lui etice şi
estetice, cu ideologia specifică timpului, ideile şi
tendinţele omului simplu. În acest context, filmele lui
C. Bălan, privite de pe poziţiile zilei de azi, când
principiile morale s-au devalorizat, iar omul trăieşte întro lume grăbită, sunt deosebit de semnificative. Or,
universul lui Guguţă, raportat la conceptele de viaţă
actuale, ar părea depăşit ca mesaj. Opinia că peliculele
lansate pe ecran cu patru decenii în urmă nu mai
prezintă interes, ele fiind depăşite, este din start greşită,
fiindcă ele pur şi simplu nu sunt înţelese. Universul
simbolico-metaforic încifrat în ţesutul peliculelor
prezintă azi dificultăţi de descifrare, din cauza
necunoaşterii subtilităţilor timpului. Autorii şi-au propus,
prin viziunile infantile ale eroilor, să exprime triste
adevăruri şi fenomene caracteristice perioadei
„socialismului dezvoltat”.”
Se trage şi un semnal de alarmă în privinţa uzurii
peliculelor aflate în arhive…
Una dintre concluzii ar putea fi că, într-un fel, de
sub cuşma lui Guguţă s-ar putea trage orice român…
Deşi unii ideologi, după cum se observă precizat la
p.77, ar putea crede că sub căciula lui, care ar
reprezenta statul sovietic, s-ar putea aduna mai multe
popoare şi naţiuni. Sic! Iar acum ideologii ar putea
spune şi altele…
a.g.secară

poate fi şi cea a poetului: „Tu ai o lume doar a ta,/ cu
anotimpuri personalizate, după bunul plac, în ea.
Douăzeci şi ceva de feluri de primăveri şi cam tot
atâtea veri… (…) În lumea ta, hingherii, huliganii şi
maneliştii nici nu s-au inventat. (…) Cu nuanţe încă
nedescoperite şi colţuri perfect drepte, rotunjite, lumea
ta, redusă matematic, simplificată, în ochii mei arată
cam aşa:// Utopia + Narnia + Atlantida + realul fabulos
+ de n ori, aleluia!”
Distanţarea de un Emil Brumaru poate vine şi de
la convingerea că „Nu suntem carne, oase, sânge,
păr şi unghii. Suntem suflete, spirite, sentimente,
suntem minuni!” Dar suntem şi îmbrăţişări perfecte,
adică „două-trei-mini-potriveli-din-fund” (p.9)!
Negând oarecum timpul, Vladimir Drăghia nu
neagă,probasibil, existenţa unor universuri paralele,
în care poate iubim mai mult. Şi mai bine: „Vreau
clipe fără de sfârşit. Vreau prezentul în doze infinite!”
Aşa scrie el în finalul primul poem din carte, primul
poem scris, după cum aflăm din pseudo-prefaţa de la
pagina 4.
Întrebându-se şi de ce s-au mai inventat cuvintele,
mai că înţelegi că omul acesta chiar a iubit, adică a
trăit măcar „o poveste demnă de nici un cuvânt.” În
care se muşcă inimi de turtă dulce, în care rămân în
urmă mormane de cuie teşite, ruginite, menţionatele
dulceţuri de carne macră (yammiii, yamiiiii!),
dependenţa de nectar şi de declaraţia şi din ură: „Stau
în faţa ta şi îţi mărturisesc:/ mă dori! Mă faci să-ţi
spun cu ură: te iubesc!” dar şi declaraţii aproape
epigramatice: „De ce să mint, ai şi defecte./ Dar…/ şi
ele sunt perfecte…”
Şi încet, încet, te poate cuprinde entuziasmul şi
mai că ai cita în întregime poeme precum „Pitici şi
tone de culoare”, „Conspiraţie murdară şi minciună!”,
„CPLDTN” ori „Pentru că poezia”! Şi, deşi îl vezi
gladiator al iubirii, prin „arenele” din poemul de final,
„Frânturi de gânduri fără stăpân”, adeverind că
poemele de dragoste adevărate sunt adevărate doar
dacă-s „scrise-n tandem în aşternuturi” (chiar şi numai
de hârtie, monitor, cerneală şi umbre), mai că ai şi
striga:
Vladimir Drăghia să nu mai scrie altă carte de
poeme de dragoste! Astfel de cărţi nu au plural,
pardon, mai multe volume!
Să se apuce de proză sau de teatru! Să arate că
amorul are şi plural: amoruri!
Dar nu înainte de a-i mulţumi că ne-a adus aminte:
„Magie nu e când scoţi un iepure din pălărie!//
Magie este când te îndrăgosteşti! Când fără
frânghii,/ pârghii sau alte hardughii, pur şi
simplu levitezi!”

35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Revista Dunãrea de Jos - nr.151

(III)

Ioan Gh. TOFAN

(povestire din volumul „Pribegi la Dunărea de Jos”)

Ajuns acolo, alerga ca
nebunul dintr-un capăt în altul
al danei, lătrând vesel. După ce
marinarii aruncau bandula spre
nava apropiată cu prova spre
dană, aştepta nerăbdător ca
membrii echipajului s-o
introducă printr-o nară (deschidere rotundă) din
parapetul navei.. Imediat ce aceştia o legau de
parâmă şi trăgeau bandula pe mal, ducând astfel
gaşa (buclă a parâmei) până la babaua (sau bintă
- cilindru metalic sau din ciment, scurt şi gros,
prevăzut sus cu o margine asemănătoare pălăriei
unei ciuperci) de legare, maidanezul îşi înfigea dinţii
în parâma vegetală trăgând de ea, cot la cot cu
prietenii lui. Făcea asta mârâind printre dinţii
încleştaţi şi puternici, moşteniţi de la tatăl său. Cu
tot amuzamentul situaţiei, nu făcea altceva decât
să-i încurce pe marinari. Când aceştia hotărâră să
nu-l mai ia la manevre, se dovedi a fi aproape
imposibil. Chiar dacă era ţinut până se deplasa
şalupa de lângă mal, nu ezita să sară în apă şi să
înoate în disperare după şalupă. Neştiind că era
un excelent înotător, calitate dată de pedigriul
bracului, de vreo două ori băieţii, printre care se
nimerise să fie şi băiatul pilotului Ionel Corban,
angajat pe atunci ca marinar legător, se aruncaseră
în apă după el ca să-l salveze.
În miezul iernii, pe la începutul anului 2004,
compania se mută la parterul unui bloc de pe strada
Portului. Patronii cumpăraseră spaţiul destul de
mare, amenajându-l pe gustul lor, deşi ştiau că în
toamnă expira concesionarea. Îl împărţiră în mai
multe compartimente necesare companiei de
pilotaj, dar şi serviciului de protecţie şi pază,
înfiinţat de cei trei patroni mai demult. Mai aveau
şi alte spaţii, cumpărate în oraş, pentru
desfăşurarea unor activităţi diferite, dar şi
apartamente în Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina,
amenajate ca dormitoare pentru piloţi sau pentru
activităţi de protocol. Deşi funia se apropia de par,
afişau un optimism prea zâmbăreţ ca să pară
adevărat. Piloţii se gândeau serios la ce avea să se
întâmple cu ei după consumarea contractului,
cerând tot mai des măriri de salariu sau chiar
împărţirea de acţiuni, în eventualitatea prelungirii
concesionării pentru a doua oară (iniţial, după
încetarea contractului de cinci ani, încheiat cu
A.F.D.J.-ul, concesionarea se mai prelungise cu
doi ani şi jumătate), dar triumviratul aflat la

conducere nu dădea semne că ar dori să facă
concesii. Siguri de ei, nici prin cap nu le-ar fi trecut
că piloţii, chiar în situaţia în care erau tot mai
insistenţi în cererea unor drepturi, i-ar fi putut lăsa
baltă vreodată. Parcă în zeflemea au adus un
fotograf la companie, cerându-le piloţilor să se
îmbrace în uniformă. Le făcură tuturor poze color
pe care apoi le înşirară pe culoarul noului sediu al
societăţii, amăgindu-se că astfel aceştia vor fi gâdilaţi
în amorul propriu şi chiar ar fi putut crede că fac
parte din aceeaşi familie cu patronii lor, aşa cum le
plăcea acestora să spună.
- Hai că-mi place asta! De poze aveam noi
nevoie? Mai bine ar ieşi pe piaţă cu ceva lovele, că
toate se scumpesc de la o zi la alta. Zilnic bagă
verdeaţa (dolarii) la teşcherea şi noi tragem mâţa de
coadă. S-au îmbogăţit pe spinarea noastră şi nu se
mai satură! Ne cred idioţi şi o să rămânem idioţi în
continuare dacă îi mai susţinem la toamnă. Nu mai
pupă altă concesionare dacă nu ies cu banu’ gras la
interval, comenta vreun pilot, holbându-se
dispreţuitor la fotografii.
- Măcar dacă ar semăna pozele astea cu noi,
îi ţinea hangul altul.
- Tu eşti urât din naştere. Ce-ai fi vrut să facă
fotograful? o dădea pe glumă al treilea pilot.
- Aşa m-a făcut mama, săraca! Nici frumos până
la douăzeci de ani, nici deştept până la treizeci şi
nici bogat până la patruzeci, ofta cel vizat.
Marinarilor legători li se repartizase o încăpere
situată în spatele blocului, unde exista o uşă pe
unde acestora li se recomandase să circule, evitând
pe cât posibil intrarea prin uşa principală, de la stradă,
prevăzută cu scări de marmură neagră. La intrarea
în firmă nu mai făcea de serviciu Marin Hristu,
care decedase între timp, ci Mitică Desis, şeful
marinarilor legători.
Pe Otto Doi marinarii îl momeau să vină în
spatele blocului, unde era uşa de serviciu. Primea
bucuros hrana, dar se întorcea să doarmă pe treptele
fostului sediu, chiar dacă nu mai găsea preşul sintetic
moştenit de la maică-sa. Dezorientat, agitat peste
măsură, alerga pe dig, urmărit de hămăiturile câinilor
de la pontoane, pe care nu prea le auzea din cauza
urechilor pleoştite şi înfundate pe care prietenii lui,
marinarii legători, ocupaţi o vreme cu mutarea
calabalâcului societăţii, neglijaseră să i le mai cureţe.
Moştenise de la tatăl decedat nu numai calităţile rasei
ci şi slăbiciunile acesteia. Trecea apoi strada de zeci
de ori într-o zi, între fosta locaţie şi noul sediu al
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societăţii de pilotaj, nefiind capabil să priceapă ce se
schimbase. Mirosuri noi îi invadau nările,
zăpăcindu-l. La una din multele traversări ale străzii
Portului, fu acroşat puţin de o maşină. În urma
impactului rămase cu probleme de echilibru în timpul
mersului. Asta păru să-l liniştească o vreme, făcându-l
să se acomodeze cu noul preş de fibră sintetică pe care
i-l cumpărară marinarii la noul sediu şi i-l aşezaseră în
faţa uşii din spatele blocului. Încet-încet se întremă,
pornind să-şi marcheze un teritoriu cât mai întins şi
alungând ceilalţi maidanezi din perimetru. Dar seara,
sau noaptea târziu, când se mai terminau activităţile,
devenea iar agitat. Atunci alegea pe unul dintre marinarii
care plecau de la firmă, de regulă pe ultimul care-l
hrănise sau îl mângâiase şi se ţinea scai de acesta,
oriunde s-ar fi dus, neezitând chiar să se urce în autobuz
sau microbuz, dacă bărbatul pleca acasă.
Pilotul Ionel Corban locuia în acea perioadă,
împreună cu băiatul lui, Nicu Corban, într-un mic
apartament din cartierul Mazepa II. Nu se întâmpla ca
cei doi să se întâlnească prea des la serviciu. În ziua
aceea de vară, când venise spre seară de la voiaj, nu-l
găsi pe fiu-său acasă. Ştia că manevrele puteau ţine
până târziu sau că juniorul se mai încurca la câte un
pahar cu prietenii. Încerca să se împace cu viaţa
dezordonată a băiatului, proaspăt divorţat şi cam
debusolat în urma eşecului unei căsătorii pripite. Seara,
după ce mâncă, dădu drumul la televizor, încercând să
urmărească un film de acţiune, dar gândurile îi zburau
la fiu, întrebându-se cu inima strânsă dacă se afla încă
la serviciu sau se oprise iarăşi la vreo cârciumă, cu
amici de aceeaşi teapă. Întins pe marginea recamierului,
ca să aibă veioza de pe noptieră la îndemână, se străduia
să urmărească bătăile de pe ecran, clipele de luciditate
alternând cu aţipeli de scurtă durată, asezonate cu
sforăieli. Adormi până la urmă, cu televizorul deschis.
Dar se trezi năucit, sculându-se în capul oaselor, când
telecomanda îi alunecă din mână şi căzu pe parchet.
Sau poate zgomotele înfundate venite de jos, de la uşa
de intrare în bloc, de parcă cineva s-ar fi izbit în ea, îi
întrerupseră somnul? Ăsta era dezavantajul vara, când
trebuia să stai cu geamurile deschise, dacă nu vroiai să
mori sufocat de căldură. Zgomotele nopţii tăiau liniştea
ca un cuţit, chiar în urechile tale. Ascultă picotind şi
bufniturile încetară la fel de brusc cum se porniseră.
Scutură din cap, convins că i se năzărise. Oftând, puse
capul pe pernă şi se prăbuşi într-un somn greu, ca
într-o prăpastie. Oboseala resimţită după orice voiaj,
ca urmare a înaintării în vârstă şi a apropierii galopante
de bătrâneţe, dar şi cei doi cârnaţi mâncaţi seara târziu
împreună cu berea la cutie răsturnată pe gât îşi spuneau
cuvântul. Visă la un moment dat că trebuie să se ducă
la baie ca să se uşureze, dar îi era frică de necunoscutul
care, din hol, tot încerca să intre în singura cameră a
apartamentului. De aceea probabil o tot izbea cu
umărul. Se trezi din coşmar ca expulzat printr-un portal
al timpului dintr-un film SF şi realiză că buşiturile erau
reale. Cu spatele rezemat de perna ridicată se uită

chiorâş în întunericul camerei şi i se păru că întrezăreşte
pe canapea un corp alungit. Aprinse veioza şi-l văzu
pe Nicu întins pe canapea, numai în chiloţi. Dormise
atât de adânc încât nu-l auzise când intrase în casă?
Tot ce-i posibil ca băiatul lui, băut cum poate venise
acasă, să nu fi încuiat yala de la intrare în apartament
şi cineva să se afle pe hol chiar atunci şi să încerce să
intre în casă. Se miră, nefiind prea sigur dacă era treaz
cu adevărat, de ce musafirul nepoftit nu apăsa odată
pe clanţă, preferând să se izbească în uşă ca netotul.
Sau poate Nicu venise acasă însoţit de vreun amic
beţivan, pe care-l culcase pe traversa de pe hol când
văzuse că recamierul era ocupat de taică-său iar acum
beţivul se trezise şi orbecăia prin întuneric.
- Nicule, trezeşte-te imediat! E unu’ care tot umblă
pe hol şi încearcă să intre peste noi, zbieră el
dintr-odată, repezindu-se din pat şi scuturându-l de
umeri pe fiu-său.
Băiatul bombăni, fără să se ridice de pe canapea:
- Lasă-mă, tată, să dorm. Am avut manevră la dana
de combustibil până târziu.
- Scoală, mă, când îţi spun. Vrei să ne omoare în
casă? Tu n-auzi cum se împinge cineva în uşă?
Nicu se ridică cu greu într-un cot, frecându-se
cu cealaltă mână la ochi. Ascultă puţin, izbucnind apoi
în râs:
- Ce Dumnezeu, măi, tată! E Otto Doi, câinele
nostru. N-am putut scăpa de el şi pace.
Ionel Corban se duse pâş-pâş la uşă, deschizând-o
cu fereală. Maidanezul corcit se năpusti în cameră,
scuturându-şi entuziasmat coada lungă şi frecându-se
ca o mâţă de picioarele bărbatului în vârstă.
- Nu eşti sănătos la cap, Neculai! Mai lipseşte să-l
bagi în pat cu tine.
- Dacă mai repeţi chestia asta, chiar o s-o facă.
Nu-i un câine oarecare. Pricepe ce spun oamenii.
- Mie-mi spui! De mâine o să şi vorbească.
Îi povesti pe scurt ce se întâmplase. După manevra
târzie, sosit în agenţie, Otto Doi îl întâmpinase în uşa
din spatele blocului, gudurându-se. Nicu se scotocise
în sacoşă după nişte resturi pe care i le dădu. După ce
se spălase puţin pe mâini, plecase spre casă, împreună
cu un coleg. Drept mulţumire pentru tain, câinele îi
însoţi pe cei doi marinari la terasa unde se opriseră
pentru o bere. Degeaba îl certase Nicu să se întoarcă
la companie. Cât timp băieţii se delectaseră cu berea,
câinele îi aşteptase prin apropiere. Juniorul Corban
văzuse la un moment dat, de la masa aşezată aproape
de bordura trotuarului, un dulău murdar şi flocos, cu
loloţi la fund, alergând furios pe stradă după un biciclist.
Otto, care stătea tolănit pe trotuar, luă atitudine imediat.
Se ridicase mânios, lătrându-l pe prostovanul care vroia
să muşte roţile bicicletei, în timp ce biciclistul
disperat dădea din picioare, abia mai reuşind să
stăpânească ghidonul.
- Nu mi-a venit să cred, măi tată. Javra aia lăţoasă
i-a înţeles mesajul. A fugit imediat schelălăind,
comentase Nicu incidentul.
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După aceea, Otto Doi îl urmase scai până la intrarea
în bloc. Nicu intrase, trăgând iute uşa după el. Dar,
după ce urcase numai câteva trepte, câinele începu să
se izbească cu toată forţa în uşă, ca un berbec. Crezuse
că o să renunţe după câteva buşeli, dar se înşelase.
N-a avut încotro şi l-a lăsat să intre în bloc. Ajuns sus,
la etajul patru, a încercat să-l convingă să rămână pe
ţoala prăfuită de la intrarea în apartament. Ţi-ai găsit!
Abia ce intrase pe hol şi câinelui îi şi căşunase pe uşa
de intrare în apartament.
- Spune şi tu, ce era să fac? Nu voiam să te
trezească. Ştiam de la dispecer că ai adus la Brăila un
oier (navă maritimă care transportă ovine sau taurine),
aşa că mă aşteptam să te găsesc acasă. I-am mai dat
ceva din frigider să mănânce şi l-am lăsat pe hol să
doarmă. Părea să fi înţeles că acolo era locul lui. S-a
întins imediat cu botul pe labe şi nu a mai încercat să
intre după mine, în cameră. Noroc că dormeai dus şi
nu m-ai simţit. Cred că era aproape de miezul nopţii
când am venit. Oare cât o fi ora acum?
- Ai orbul găinilor, nu mai vezi? E trei dimineaţa, se
burzului taică-său, ridicându-şi ochii spre ceasul kitsch,
mare cât o farfurie, atârnat în cui deasupra televizorului.
- A stat cuminte câteva ceasuri, nu crezi? Ce l-o fi
apucat iar?
- O fi visat ceva urât.
- S-ar putea să ai dreptate, tată. Nu ştii că anul
trecut ziceau toţi că-i somnambul?
De parcă ar fi înţeles ce discutau cei doi bărbaţi,
dulăul începu să latre, protestând.
- Asta ne mai lipsea. Nu-i suficient că m-a sculat pe
mine din somn. Acum o să trezească tot blocul.
- Ştii ceva, tată? Şi tu mi-ai dat deşteptarea mai
devreme iar la şase trebuie să fiu înapoi la agenţia de
pilotaj. Mai bine mă-mbrac şi plec de-acum la muncă.
Văd că n-o scot la capăt cu voi doi!
- Ţi-a ieşit un porumbel din gură. Drum bun şi cale
bătută! îi răspunse îmbufnat taică-său, întorcându-i
spatele şi lungindu-se pe recamier.
Într-o altă zi din aceeaşi vară, dis-de-dimineaţă,
pilotul Corban se hotărâse să meargă la Spitalul C.F.R.,
de pe strada Alexandru Moruzzi din valea oraşului, nu
departe de mica şi vechea piaţă Moruzzi. Trecuse întâi
pe la firmă ca să schimbe câteva vorbe cu pilotul
dispecer, trecând concomitent în revistă situaţia navelor
maritime şi rândul pe care era situat pe tablă, la plecarea
în voiaj. Ieşi apoi prin spate, pe uşa de serviciu. Urma
să facă examenul medical anual, obligatoriu. Fără
această vizită pe la mai mulţi medici n-ar fi putut să
obţină avizul medical necesar prelungirii valabilităţii
carnetului de marinar. Afară, câţiva marinari legători
stăteau la taclale. Otto Doi, în picioare, îi urmărea cu
un singur ochi, înclinând capul, pe rând, când într-o
parte, când în alta, şi vânturându-şi coada lungă pe
jos, ca pe un măturoi.
- Bună dimineaţa, flăcăi! Nu aveţi manevră? îi salută
Ionel Corban.

- Noi, nu. Sunt plecaţi doi băieţi jos, la Docuri,
şi trei la Portul Mineralier, unde-i şi băiatul
dumneavoastră. Mai vine un arapiţoi (vapor arab) mai
târziu, răspunse Nicu Hristu, un băiat cu faţa suptă,
băiatul răposatului Marinică Hristu.
- După-masă mai aşteptăm două vapoare la Bazinul
Nou şi trei la Brăila. Unul pentru estacada (dană din
beton, prevăzută cu piloni, făcută special pentru navele
aflate în operaţiuni de încărcare-descărcare) din
dana 24 şi celelalte la bazin, pentru cereale, adăugă
Slabu, care-şi merita cu prisosinţă numele, fiind subţirel
şi delicat ca o fată mare.
Pe vremea lui Ceauşescu, Nicuşor Slabu îşi pierduse
soţia şi fetiţa de numai doi-trei anişori înr-un accident,
prin înec, în timp ce traversa Dunărea în barcă, de la
Zaclău la Galaţi prin zona Portului Mineralier. Făcuse
asta grăbit, în condiţii de curent foarte puternic, cu
luntrea metalică a pontonului dormitor ce servea de
sediul Filialei Agenţiei De Pilotaj Galaţi, menită a deservi
Portul Mineralier, unde era angajat ca pontonier. Noul
punct de lucru, unde se lucra continuu, în ture
de 24-48 de ore, apăruse ca o necesitate stringentă.
Afluxul de nave maritime, în special a celor care făceau
alimbări (transport de marfă preluată de la o altă navă
cu pescaj mai mare ce nu putea intra pe fluviu) cu
minereu de fier între Constanţa şi Galaţi, nu mai putea
fi stăpânit altfel. În ziua aceea fatală se repezise la
Zaclău ca să taie porcul crescut de socrul său şi se
întorcea la ponton, de unde nu putea lipsi prea mult.
Aidoma şleparilor, avea familia cu el tot timpul. Nu
trecea prima dată prin prova barjelor ancorate la km.
156. Atunci însă curentul era foarte puternic din cauza
apelor mari şi ghinionul a făcut să i se rupă una din
ujbe (sau strapazane – ochete vegetale sau din piele
ce ţin prinse ramele de copastie). Într-o clipită barca,
rotindu-se haotic, fu trasă de curent sub barje.
Orbecăise pe sub fundul plat al barjelor, împingânduse cu mâinile şi picioarele, până reuşise să iasă la
suprafaţă. Degeaba încercase să dea de fiinţele iubite,
scufundându-se de câteva ori după ele. Apa tulbure şi
vijelioasă i le răpise pentru totdeauna. Tot restul vieţii
avea să-l apese vina morţii lor. Îl chinuia mai ales
hotărârea prostească din ziua aceea nefastă, de a trage
la rame prin prova barjelor. Un marinar adevărat, îi
spunea zilnic o voce din creier, nu s-ar fi grăbit şi ar fi
trecut fluviul prin pupa barjelor şi astfel, chiar dacă ar
fi rămas cu o singură lopată (că doar, nu-i aşa, marinarii
vechi le mai spuneau şi lopeţi, ramelor), ar fi putut
eşua la unul din maluri sau poate i-ar fi prins barca, cu
ancorotul (ancoră mică, legată la capătul unei parâme
subţiri) sau cangea (prăjină de lemn având la un capăt
o ţepuşă şi două cârlige metalice), vreo ambarcaţiune
aflată în trecere. La aproape douăzeci de ani după
tragedie şi doar la câţiva de la relatarea dialogului de
mai sus, Nicu Slabu se prăpădi acasă, înecat în cada
plină cu apă, în urma unui infarct, după cum s-a
spus atunci.
(va urma)
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România s-a confruntat în secolul al
XIX-lea cu problema de a salva o parte din
Monumentele Istorice greu afectate, printre
care bisericile au fost cele mai numeroase.
Principele Carol I, care vizitase toate zonele
ţării din care nu lipseau aceste valori de
patrimoniu, a iniţiat o acţiune amplă de
restaurare, apelând la specialiştii din Franţa care
aveau una din primele şcoli de arhitectură din
lume: Ecole des Beaux Arts (1671).
Cel mai reprezentativ arhitect francez
specializat în domeniul
restaurărilor
de
monumente istorice,
disciplină recent
înfiinţată la perioada
respectivă, care preda
această disciplină era
Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc (18141879), autor al unor
lucrări de restaurare la
mai multe monumente
importante din Franţa.
Cel care va beneficia
de această specializare
de restaurator va fi şi Lecomte du Noüy, care
a urmat aceste cursuri cu finalizare în anul 1861.
La numai 25 de ani a fost numit Inspector al
Monumentelor Istorice din Franţa, după o
activitate intensă depusă în Franţa şi în Orient
în perioada 1863-1874.
La solicitarea făcută de Guvernul României
în anul 1875, având la bază iniţiativa principelui
Carol I, cel desemnat de Al. Odobescu pentru
această activitate de restaurator va fi Violletle-Duc. Acesta, fiind ocupat cu alte lucrări, îl
recomandă pe arhitectul Lecomte du Noüy
(1844-1914) pentru lucrările de restaurare la
Curtea de Argeş.
Formaţia profesională a lui Lecomte du Noüy
se înscria în tradiţia ştiinţei arhitecturii din Franţa,
caracterizată printr-o rigurozitate a compoziţiei
geometrice împletită cu o severă respectare a
normelor de construcţie în funcţie de materiale,
tehnicile şi sistemele constructive alese. În
acest fel, prin structură şi substanţă, edificiile
trebuie să protejeze în timp de agresiunea

mediului, astfel încât arhitectura în ansamblu ei
încearcă să se opună naturii.
Teoria dezvoltată de Viollet-le Duc este aplicată
„creator” de Lecomte du Noüy în toate cazurile de
restaurare a monumentelor româneşti, din dorinţa de a
le da o nouă strălucire care să dăinuie în timp.
Modul cum a abordat aceste lucrări a constituit
nenumărate reacţii, de cele mai multe ori contradictorii,
dar, după ce au trecut zeci de ani această abordare a
Monumentelor Istorice, a căpătat alte dimensiuni
ştiinţifice.
Istoriografia
de
specialitate remarcă faptul că
de la nici un arhitect român
al vremii nu s-au păstrat
atâtea desene după arhitectura
românească în comparaţiei cu
cele realizate de Lecomte du
Noüy.
Arhitectul
francez
cercetează în ansamblu
structura de rezisten ţă a
fiecărui monument şi
constată :
Foto 1
-Nereguli la fundaţii ori la
soclu
(Biserica
Sf. Dumitru din Craiova şi Curtea de Argeş)
- Fisuri în zidărie, deplasări de la verticală (Biserica
Trei Ierarhi, Sf. Nicolae din Iaşi)
- Secţionări, torsionări ale turlelor (Curtea de Argeş,
Vechea Mitropolie din Târgovişte)
- Putrezirea armăturilor interioare din lemn (Trei
Ierarhi din Iaşi)
Se punea problema soluţiilor avute la îndemână în
acel moment:
- Aplicarea unor tiranţi sau centuri de metal
- Sau o soluţie radicală care presupune refacerea
componentelor.
Arhitectul francez a evitat soluţiile paliative în
dorinţa de a prelungi cât mai mult viaţa monumentului,
optând pentru soluţia demolării (demontării) şi a
reconstituirii corpului de clădire afectat. Specialişti susţin
în momentul de faţă faptul că pierderea de substanţă
istorică prin demolare nu diferă mult faţă de cele
înregistrate prin consolidarea modernă cu beton armat.
Această soluţie finală adoptată de arhitect a fost
justificată şi de faptul că meşterii tradiţionali care au
lucrat la acele monumente nu tratau lemnul şi uneori
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nici nu făceau o selecţie riguroasă a materialului.
Materialele ceramice precum: cărămida, olanele, ţigla
nu erau de calitate.
În notele păstrate de la arhitectul francez sunt
semnalate referiri la starea modestă a materialelor
utilizate.
Din acest motiv Lecomte du Noüy a preferat să
demoleze până la fundaţie următoarele biserici:
- Sf. Nicolae (1885) şi Trei Ierarhi (1881) din Iaşi
- Sf. Dumitru (1884) din Craiova
- Vechea Mitropolie (1884) din Târgovişte (Foto 1)
Despre Biserica Sf. Nicolae
Domnesc (1491-1493) din Iaşi,
G. Balş (Membru al Academiei
Române şi al Comisiei
Monumentelor Istorice) face
unele precizări deosebit de
interesante. După ce confirmă
faptul că biserica a fost „dărâmată
până la fundaţie”, analizează
releveul făcut de Lecomte du
Noüy, care scoate la iveală unele
amănunte legate de vechea
biserică înainte de a fi dărâmată:
„În stânga şi dreapta
pronaosului, se zidise două
anexe, două paraclise, la stânga
al Sf. Ştefan, la dreapta al Sf.
Varvara, iar pe latura vestică sa înălţat un turn clopotniţă, prin
care era intrarea” Aceste
modificări au fost făcute de
domnitorul Antonie Ruset când a
restaurat biserica. O altă modificare scoasă in evidenţă
de releveu faţă de tabloul votiv îl constituie micşorarea
turlei originale.
Lecomte du Noüy a restabilit al treilea rând de ocniţe
şi a înălţat turla aşa cum apar în tabloul votiv. A suprimat
contraforturile laterale şi cele două paraclise laterale.
Pe locul acelor paraclise acum se pot vedea două cruci
din piatră care amintesc de locul unde au fost ele
amplasate. Pisania şi discurile smălţuite au fost refăcute
după originale. (Foto 2)
Lucrările de restaurare executate prin dărâmarea
monumentului şi reclădirea acestuia, cu respectarea
elementelor iniţiale, au fost apreciate la vremea lor de
personalităţi de primă mărime precum: Al. Odobescu,
M.Kogălniceanu, I.C.Brătianu, Dim. Sturdza,

V.A.Urechia, Gr. Tocilescu şi G.Lahovari.
Referindu-se la Biserica Sf. Nicolae, G.M.
Cantacuzino precizează în lucrarea sa Izvoare şi
popasuri: ”Arhitectul Lecomte du Noüy a refăcut-o
cu metodă şi îngrijire, a reconstituit-o din temelie, cu o
tehnică de o perfecţiune rece şi neînsufleţită….
Dominând prin simplicitatea liniei şi prin clasicul ei
echilibru, biserica Sf. Nicolae rămâne chiar astăzi, după
restaurarea ei, un exemplu de desăvârşită eleganţă şi
armonie”.
Sigur pe ştiinţa şi pe cunoştinţele sale, Lecomte du
Noüy nu s-a lăsat impresionat de
oponenţii săi care au fost
numeroşi. Drept recunoaştere a
activităţii sale, a fost ales membru
corespondent al Academiei
Române şi a fost înmormântat la
Curtea de Argeş în anul 1914.
În concluzie, putem afirma
faptul că, la luarea unei decizii
privind un monument istoric întro anumită stare de degradare, va
trebui să se adopte una din
variantele acceptate de regulă de
specialişti:
-Conservarea monumentului
pentru a-l menţine în starea sa
actuală, pentru a-l face să treacă
la posteritate prin simple
consolidări.
-Restaurarea monumentului
Foto 2
prin a-i reda starea sa iniţială.
Arhitectul trebuie să pătrundă ideea
artistului creator al operei şi să strângă toate informaţiile
care justifică intervenţiile sale.
-A reproduce un monument, începând prin a da
la pământ tot ce găseşti, pentru a clădi o construcţie
după modelul celei vechi prin îmbunătăţirile făcute la
alegerea materialelor, decora ţiilor, zugrăveli,
mobilier, etc.
Note:
1. Peter Derer, Cazul „Lecomte du Noüy”, Revista
Monumentelor Istorice, nr. 2 din 1992, pag. 68
2. G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Ed.
Cartea Românească, Bucureşti, 1926, pag. 57.
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Radu MOTOC
,

Acest simpozion, aflat
la a treia ediţie, s-a
desfăşurat în sala de
festivităţi a muzeului, care
în ultimul an şi-a dublat
suprafaţa expoziţională.
În premieră absolută,
Banca Naţională a
României a oferit un
exponat complex care
ilustrează una din temele
abordate la simpozion
„100 de ani de la
declanşarea Primului
Război
Mondial”.
Reprezentantul Băncii
Naţionale, dr. Cristian
Scăiceanu, a oferit
participanţilor explicaţiile
cu detalii referitoare la cele
mai importante exponate,
unele cu caracter
de unicat.

Cu acest prilej, au fost
mai multe lansări de cărţi
editate în Republica Moldova:
-Arheologia preventivă în Republica Moldova,
prezentată de dr. Vlad Vornic.
-Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente
şi materiale (1360-1858), prezentată de conf. univ.
dr. Sergiu Matveev.
-Basarabia în epoca modernă (1812-1918),autor
Valentin Tomuleţ. Volumul a fost comentat de cercet.
şt. dr. Sergiu Tabuncic.
Sesiunea ştiinţifică a impus două teme care sunt
legate de anumite evenimente precum împlinirea a 300
de ani de la martirajul Brâncovenilor şi 100 de
ani de la începutul Primului Război Mondial. O
secţiune a fost consacrată arheologiei şi alta
patrimoniului naţional.
Moderatorii la cele trei secţiuni tematice au fost:
prof. univ. dr. Ioan Opriş; dr. Vasile Mărculeţ şi dr.
Mihai Gorgoi.

Din cele 18 lucrările
prezentate la prima
secţiune menţionăm
următoarele:
-Un „prieten” al
lui
Constantin
Brâncoveanu:
negustorul
Manu
Apostol - Cercet. şt. dr.
Gh. Lazăr (Institutul
Naţional de Istorie
„Nicolae
Iorga”
Bucureşti).
-Activitatea
de
mecenat
a
lui
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu reflectată
prin prisma cărţilor de
patrimoniu ale MNIR Dr. Ginel Lazăr (Muzeul
Naţional de Istorie Bucureşti).
-Săbiile
lui
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu - Radu
Moţoc (Galaţi).
-Moştenirea brâncovenească în dispoziţiile
testamentare ale doamnei Maria - Dr. Mariana Lazăr
(Muzeul Naţional Cotroceni - Bucureşti).
-Intrarea României în Primul Război Mondial
văzută de contemporani - Dr. Cristian Scăiceanu
(Muzeul Băncii Naţionale a României).
-Făgărăşenii şi Primul Război Mondial - C-tin.
Băjenaru (Muzeul Ţării Făgăraşului).
Secţiunea consacrată arheologiei şi istoriei a
cuprins 17 comunicări din care amintim următoarele:
-Istoricul cercetărilor sitului de la Sobari - raionul
Soroca - Conf. univ. dr. Segiu Matveev (Universitatea
de Stat Chişinău - Republica Moldova).
-Cercetări arheologice la Alba Iulia, punctul
Staţia de epurare a apei - Dr. George Bounegru
(Muzeul Naţional al Unirii - Alba Iulia).
(continuare în pagina 47)
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90
PLACICOV, Nicolae – pictor. S-a născut
la 28 iulie 1938, în Berheci, judeţul Galaţi. A
absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, Facultatea de
muzeologie-desen. Profesor în învăţământul
gimnazial şi liceal din Tecuci. Membru al U.A.P.
din România, secţia pictură, din 1994. A debutat
în 1967 în cadrul Salonului de toamnă al artiştilor
plastici din Galaţi. Expoziţii personale: Tecuci
(1970, 1974, 1978, 1980, 1986, 1990, 1994,
2000); Focşani (1984, 1986, 2007); Galaţi (1982,
1984, 1987, 1989, 1999, 2000, 2002, 2005);
Bacău (1993); Iaşi (1987); Oneşti (2007); Vaslui
(1983). Participări la expoziţii naţionale: Salonul
Naţional de Grafică, Bucureşti (1986, 1987,
1989, 1992); „Acuarela contemporană”, Galeria
„Orizont”, Bucureşti (1985); Bienala Artelor „Ion
Andreescu”, Buzău (2000, 2002); Bienala
Artelor „Cezar Ivănescu”, Galaţi (2009).
Participă la toate ediţiile „Saloanelor Moldovei”,
Bacău - Chişinău”. Fiecare întâlnire cu opera
pictorului Nicolae Placicov este un prilej de
încântare, o posibilitate de a recepta frumosul
din natură prin intermediul unor lucrări în care
culorile de apă dobândesc un farmec aparte,
exprimând în limbajul lor sensibilitatea deosebită
a artistului, spontaneitatea cu care construieşte,
emoţiile şi înaltele trăiri sufleteşti pe care le-a
simţit în desele călătorii documentare întreprinse
pe meleagurile ţării. Fie că sunt inspirate de
peisajul din Vrancea, din Bărăgan sau din Delta
Dunării, din Transilvania sau din Moldova,
acuarelele sale aduc în prim-plan imagini
fascinante, liniştitoare, care reconfortează şi
tonifică, îţi creează o stare de optimism, de sete
de viaţă şi dragoste faţă de frumuseţile
neasemuite ale peisajului natural, rural sau urban
al României. Nicolae Placicov este în toate fibrele
fiinţei sale un poet de mari efuziuni lirice şi ca
poet al penelului el ştie să facă vizibil invizibilul.
Coardele sufletului său se află într-o continuă
vibraţie şi muzica aceea discretă, abia şoptită,
ca melopeea unui val sau ca susurul unui izvor,
el ştie să o traducă în sonorităţile culorii. În
lucrările sale virtuţile acuarelistului pot fi

identificate cu certitudine: sensibilitate la varia ţiile
luminii, mare putere de observaţie, rapiditate şi precizie
în execuţie, transparenţă, rafinament şi subtilitate
cromatică, întrepătrunderea tonurilor, prospeţime,
armonie şi echilibru compoziţional. Nicolae Placicov
pictează pe suport umed, revenirile nu sunt posibile ca
în cazul uleiului, culorile fuzionează iar efectul obţinut
este de-a dreptul impresionant, el ţine de domeniul
incantaţiei poetice. Deşi colorist redutabil, el nu renunţă
la desen în trasarea contururilor obiectelor, la grafisme.
Imaginile nu sunt aglomerate nici chiar atunci când ne
poartă prin hăţişurile Deltei. Tendinţa de sinteză, de
reducere a imaginii la ceea ce este esenţial sunt evidente.
Dacă am avea în vedere doar „Iernile” sale şi ar fi
suficient să înţelegem acest proces. Albul zăpezii este
obţinut numai din albul suprafeţei de hârtie. Este o
economie de mijloace uimitoare, dar care nu se
răsfrânge negativ asupra realizării artistice a lucrărilor,
ci dimpotrivă, vorbeşte de ingeniozitatea şi capacitatea
pictorului de a reda esenţialul în forme de maximă
concentraţie, utilizând o paletă restrânsă. De asemenea,
spaţiile create de Nicolae Placicov au desfăşurări ample
şi deloc monotone, fiindcă ele sunt obţinute prin
suprapuneri, succesiuni şi intersecţii de planuri, prin
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puncte de fugă şi ordonarea elementelor în aşa fel
încât ele să dea senzaţia de adâncime, de perspectivă
spaţială. În unele tablouri, artistul foloseşte culori mai
intense, apelând la roşuri, galbenuri sau violeturi, în
altele însă, mai ales în cele cu tematică acvatică,
utilizează pe scară largă albastrurile şi verzurile potolite,
griuri de mare rafinament. Secvenţe din peisajul
fascinant al Deltei Dunării, bărci pescăreşti trase la
mal, margini de sate sau de păduri, crâmpeie montane
şi colinare, aspecte urbane dintr-un vechi ora ş
transilvănean - Sighişoara, pâlcuri de arbori au fost
imortalizate cu un penel sigur, în culori de o mare
prospeţime, vibrante, în care delicateţea şi suavitatea
tonurilor vorbesc despre cât de sensibil este artistul la
variaţiile luminii, cu cât firesc ştie el să surprindă şi să
redea poezia, atmosfera şi specificul plaiurilor
cutreierate. Aşezări şi dealuri acoperite de albul imaculat
al anotimpului hibernal („Iarnă românească”, „Lume
uitată”, „Coclauri înzăpezite”, „Case risipite”, „Iarnă
vrânceană”) le întâlnim alături de tablouri în care
vegetaţia a fost atinsă de aripa toamnei („Discreţia
toamnei”, „Pâlc de copaci”, „Margine de pădure”) sau
în care ea este în plenitudinea forţelor sale („La
marginea satului”, „Dimineaţă pe baltă”, „Stufăriş”,
„Lângă Măcin”, „Muntele”, „Peisaj la Somova”).
Schimbările survenite în natură în urma unor fenomene
meteorologice sunt surprinse şi ele cu sensibilitate, întro gamă de griuri colorate, fluente („Zi mohorâtă”,
„Semne de vreme rea”, „A trecut ploaia”). Când
pictează aspecte urbanistice din Sighişoara („Peisaj din
Sighişoara”, „Sighişoara - Turnul Sfatului”), acuarela
este mai consistentă, artistul urmărind acum să scoată
în relief materialitatea şi vechimea zidurilor, a
acoperişurilor caselor. La fel procedează şi în naturile
statice, admirabil aşezate în pagină, echilibrate, pictate
cu aceeaşi dezinvoltură.
Bibl.: Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura
Alma, 2004; Năstasă Forţu, Orizonturi artistice
contemporane, Editura Pan Europe, Iaşi, 2006;
Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Editura Sinteze,
Galaţi, 2007; Vasile Ghica, Nasc şi la Tecuci oameni
- Mic dicţionar enciclopedic, Editura PIM, Iaşi;
Corneliu Stoica, Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi,
2009; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în
Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin
Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din
Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011.

Iazul

Natură statică cu fazan

Natură statică cu flori
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O pictură a stărilor lăuntrice
Pictoriţa Vasilica Chifu (n. 1 ianuarie 1955, Pelinu,
Călăraşi), noua expozantă de la Muzeul de Artă
Vizuală, sala „Ion Simion Mărculescu”, este o
prezenţă necunoscută până acum iubitorilor de frumos
din Galaţi. Aflată pentru prima oară în oraşul de la
Mila 80, artista, absolventă a Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, membră a U.A.P.R.,
Filiala Bucureşti, din 1990, a început să expună din
1980, având numeroase participări la manifestări de
profil organizate pe plan naţional, dar şi internaţional:
Budapesta - Ungaria (1987), Toronto - Canada (1989),
Gyor - Ungaria (1991), Istanbul - Turcia (1996),
Raciborz - Polonia (2000), Baden - Elveţia (2002),
Barcelona - Spania (2005), Seki - Japonia (2007),
Bejing - China (2010). Şi-a deschis, de asemenea, în
1999, o expoziţie împreună cu soţul său, sculptorul
Panaite Chifu (artist de notorietate internaţională, cu
peste 35 de lucrări monumentale în Japonia, China,
Italia, Spania, Turcia, Taiwan, Elveţia, Coreea de Sud,
Canada, Albania, Portugalia etc.), în sala rondă a
Galeriilor Etaj 3/4 din cadrul Teatrului Naţional din
Capitală. A fost distinsă cu „Honor Mantion First Class”
la Bienala Internaţională de la Raciborz - Polonia
(2000) şi Premiul pentru Pictură la Salonul Mic din
Bucureşti (2010). Opere ale sale se găsesc în colecţii
particulare din Anglia, Canada, Elveţia, Franţa,
Germania, Japonia, Olanda, România şi Ungaria.
Lucrările din expoziţia de la Galaţi (curator,
sculptorul-muzeograf Alexandru Pamfil) ne pun în
contact cu creaţia unei artiste de o sensibilitate

Oceanul cu suflete

coloristică deosebită, care pictează pe suporturi de
mari dimensiuni, uneori monumentale (formaţia sa este
de pictor monumentalist), şi care foloseşte din
abundenţă albastrul liniştitor, încât dă impresia că
dialogul său este purtat cu o lume celestă. Vasilica
Chifu are „viziunea eterului, a marilor spaţii vide şi a
stărilor de imponderabilitate”, sublinia cu câţiva ani
în urmă criticul de artă Pavel Şuşară („Romănia
literară”, nr. 15, 14 - 20 aprilie 1999). Discursul ei este
de tip reflexiv, pictoriţa apelează cel mai mult la
abstracţia lirică pentru a-şi materializa iconic stările şi
trăirile interioare, combustiile lăuntrice care o frământă.
Credem că cheia în care trebuie citite tablourile sale
o dă însăşi artista. Într-o frază inserată în catalogul
expoziţiei, dedesubtul unor aprecieri critice ale lui
Pavel Şuşară şi Constantin Prut, ea mărturiseşte: „Sunt
prinsă în această lume de sunete şi culoare, de energii
văzute şi nevăzute, între lumea trecută şi cea viitoare,
îndreptându-mă spre lumină, spre El”. Înţelegem că,
în accepţiunea Vasilicăi Chifu, „El” este Divinitatea,
Creatorul Suprem, zămislitorul universului şi a tot ceea
ce mişcă în el, simbolul cel mai elocvent al perfecţiunii.
Aspiraţia pictoriţei este spre această ţintă, năzuinţă
care însufleţeşte de altfel pe orice creator responsabil,
care doreşte şi trudeşte pentru a lăsa în urmă ceva
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Spirit călător

Între alb şi negru

durabil. De la un tablou ca cel intitulat „Urme de la Început”, care ne poartă cu gândul cu zeci de mii de ani în
urmă, la episodul Genezei, când Dumnezeu a creat cuplul adamic şi l-a lăsat liber în grădina Edenului pentru a
se bucura de frumuseţile şi bogăţiile acesteia, până la „Reîntoarcerea”, o sugestivă imagine a integrării fiinţei
umane în pământul din care a fost zămislită, este un parcurs existenţial care creează întrebări, iar omul, în
tentativa sa de a găsi răspunsuri, se zbuciumă, se nelinişteşte, caută să depăşească barierele cunoaşterii sale
limitate. La Vasilica Chifu, neliniştea nu îmbracă forme coloristice sumbre, întunecate, apocaliptice, ci tablourile
sale indică mai mult o tratare de tip mioritic, sugerând o împăcare a sa cu ea însăşi şi cu Divinitatea. Semnul
crucii din „Reîntoarcerea”, configurat gestualist cu o pensulă lată, este o sugestie a Marii Treceri a noastre prin
această lume pământeană, dar şi o expresie a faptului că munca jertfitoare a artistului adevărat nu a fost
zadarnică. Universul picturilor Vasilicăi Chifu este populat de forme care rămân învăluite în mister, de chipuri
nedefinite sau clar exprimate, de făpturi biblice, de siluete umane abia descifrabile, de litere ale unor alfabete
imaginare. Un exemplu edificator îl reprezintă „Scrisoare către propria fiinţă”, o compoziţie în care formele din
spaţiul plastic alcătuiesc un ansamblu ce poate fi socotit un fel de „ars poetica” a autoarei. Alte lucrări se
numesc „Oceanul cu suflete”, „Spirit călător”, „Singurătate”, „Comunicare”, „Între alb şi negru”, „Epavă”,
„Interdependenţă”, „Introspecţie”, „Nocturnă”, „Fluenţă”, „Peisaj virtual”, „Himeră”, „Tentaţie”. Însăşi această
înşiruire de titluri este o trimitere spre un temperament
neliniştit, care abordează latura gravă a existenţei
umane şi caută să o materializeze imagistic prin soluţii
care-i sunt proprii. Modalitatea în care artista îşi
structurează ansamblurile este foarte ingenioasă. Tuşe
largi, trasate cu o mişcare gestualisă a pensulei, energii
care se dezvoltă în ritmuri dinamice, suprafeţe mari
colorate în tonuri vii sau de o discreţie ce atinge
rafinamentul, motive antropomorfe clar exprimate sau
abia sesizabile, înscrisuri indescifrabile, totul contribuie
la crearea unor imagini deloc comode, ale căror sensuri
trebuie pătrunse printr-o lectură făcută cu mare grijă,
pe îndelete.
Vasilica Chifu, o artistă mai puţin cunoscută care
ne poartă prin spaţii celeste necunoscute, rod al unei
imaginaţii fertile, a cărei identitate o descoperim cu
satisfacţie şi ale cărei lucrări trebuie luate în seamă în
contextul căutărilor novatoare din pictura noastră
contemporană.

Singurătate
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Pr. Eugen DRÃGOI

(Urmare din nr. 150, august 2014)
În episoadele anterioare
ale acestei incursiuni istorice
asupra imobilelor din Galaţi
care au aparţinut Schitului
românesc Prodromul din
Sfântul Munte Athos, am
făcut amintire de sărăcia
chiriaşilor care locuiau în
casele respective. Oferim
acum şi o altă mărturie în
acest sens, mult mai
grăitoare. Astfel, din însărcinarea chiriarhului
locului, un funcţionar din Cancelaria Eparhială
a Episcopiei Dunării de Jos vizitează, în
februarie 1936, pe toţi chiriaşii Prodromului. Cu
excepţia câtorva, cei mai mulţi dintre ei trăiau
la limita extremă a sărăciei. Iată două exemple:
„Ignat Ciontea, sărăcie cu lustru: un pat gata
să cadă, o masă, un scaun, o sobă de gătit şi o
căldare”; acesta era tot mobilierul chiriaşului!1.
Când funcţionarul eparhial a ajuns la chiriaşul
Avram Amundai, care era şomer, scrie: „În loc
să-mi dea ceva (în contul chiriei, n. ns.) a
trebuit să-i dau eu pentru o pâine, căci plângea
de foame” 2. Se înţelege că, în astfel de condiţii,
era imposibil să se colecteze integral sumele
datorate de chiriaşi.
Prin Legea pentru administrarea averilor
aşezămintelor călugăreşti din străinătate, care
se regăsesc pe teritoriul statului român
(17 martie 1938, publicată în Monitorul oficial
nr. 63/1938), administrarea bunurilor din ţară
ale Schitului românesc Prodromul trece la
Patriarhia Română3. Drept urmare, Consiliul
Central Bisericesc solicită Episcopiei Dunării de
Jos să trimită sumele restante pe anii 1930-1938,
datorate din chirii, care totalizau 368.166 lei.
Eparhia se angajează să vireze lunar câte 50.000
de lei4.
Procentajul de încasare a chiriilor rămâne în
continuare scăzut, Cancelaria Eparhială
confruntându-se cu dese situaţii în care chiriaşii
părăseau locuinţele fără să anunţe şi, evident,
fără să plătească chiriile; de asemenea, întâmpina
probleme şi din partea Administraţiei Financiare,
care nu ţinea cont de starea precară a imobilelor,
impunându-le la plata fiscală în rând cu cele
bine conservate şi întreţinute.

Cu timpul casele continuau să se degradeze.
Dintr-o scrisoare adresată Primăriei de către consilierul
economic, preotul Constantin Andrei (aprilie 1939),
rezultă că „imobilele sunt într-o stare mai mult decât
proastă”, Primăria municipiului Galaţi somând eparhia
să le dărâme5. La finele aceluiaşi an, se arăta într-un
raport că numai casele din str. Pantelimon nr. 9 şi
Codreanu nr. 27 „datorită faptului că au avut chiriaşi
mai buni se mai pot menţine”; celelalte se află în stare
de ruină6.
Episcopia trebuia să facă ceva pentru a pune cât de
cât rânduială în privinţa chiriaşilor. Într-o publicaţie de
licitaţie pentru închirierea locuinţelor Prodromului
(1 octombrie 1940) se prevăd condiţiile de închiriere.
Contractul trebuia încheiat pe 3 ani, cu plata chiriei în
două rate anuale. Mai multe clauze erau gândite pentru
a limita tendinţele de sustragere a chiriaşilor de la
plata chiriilor7.
Casele schitului athonit din Galaţi, şi aşa în stare de
ruină, primesc o grea lovitură în urma seismului teluric
din 10 noiembrie 1940, suferind „serioase stricăciuni”8.
Cutremurul a produs o criză a locuinţelor în oraşul de
la Dunăre.
Pe fondul sărăciei locatarilor gălăţeni din imobilele
Schitului românesc de la Muntele Athos şi al pagubelor
materiale produse de cutremurul de pământ în prag de
iarnă, gestul umanitar al unui profesor de la Seminarul
Sf. Apostol Andrei din Galaţi impresionează până la
lacrimi. Ne referim la Spiru Luis Gheorghiu
(1908-1947), profesor de limba franceză, cu o
convingere şi o trăire evanghelică exemplare9. Acesta
a închiriat, în vara anului 1938 10, una din locuinţele
Schitului Prodromul, pe str. Pantelimon nr. 5, plătind
regulat chiria din salariul său, dar nu pentru sine,
ci pentru o familie săracă din Galaţi. În anul 1939,
profesorul Spiru Gheorghiu se număra printre puţinii
chiriaşi care avea achitată la zi chiria, după cum se
menţiona într-un document al Cancelariei Episcopiei
Dunării de Jos11.
Reproducem, în continuare, o scrisoare olografă a
profesorului de la Seminarul gălăţean, adresată în
ianuarie 1941 episcopului Cosma Petrovici al Dunării
de Jos:
„Prea Sfinţite Stăpâne,
Subsemnatul Spiru Luis, profesor la Seminarul
Sf. Andreiu, cu respect vă aduc la cunoştinţă
următoarele:
Locuinţa de pe str. Pantelimon no. 5, pe care am
închiriat-o de la Sf. Episcopie pentru a adăposti o
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familie nevoiaşă, a ajuns acum, mai ales în urma
cutremurului, într-o stare ce o face aproape de
nelocuit. Cele mai multe ferestre sunt sparte,
acoperişul e într-o stare atât de rea, încât plouă în
casă; podeaua e şi ea grav stricată.
De aceea, cu respect vă rog să binevoiţi a dispune
să fiu scutit de a achita suma de lei 500, restanţă ce
o datorez la 26 octombrie pentru ca să pot face câteva
reparaţii de neapărată trebuinţă.
Dinainte mulţumindu-vă, sunt şi rămân al Prea
Sfinţiei Voastre supusul fiu duhovnicesc”12.
Ierarhul de la Galaţi aprobă fără rezerve o astfel de
cerere îndreptăţită.
Dintr-o altă scrisoare a lui Spiru Luis, din 12 mai
1941, aflăm că familia pentru care profesorul plătea
chirie lunar de aproape doi ani, era alcătuită din doi
adulţi (un bărbat numit Iscov şi o femeie cu numele de
familie Cernov) şi 7 copii. Semnatarul precizează că el
n-a locuit niciodată în acea casă13.
Aceste mărturii documentare întregesc portretul
duhovnicesc al lui Serafim-Spiru Luis Gheorghiu, figură
de ascet şi profesor eminent, pentru care vrednicul de
pomenire, Mitropolitul Antonie Pl ămădeală al
Ardealului, care i-a fost elev la Seminarul Teologic din
Chişinău, avea o deosebită admiraţie.
Revenind la imobilele prodromite de la Galaţi,
dintr-o adresă a episcopului Cosma Petrovici către
Patriarhul Nicodim Munteanu al Bisericii Ortodoxe
Române, expediată la Bucureşti în iunie 1941, aflăm
că locuinţele din str. Pantelimon nr. 5 şi 7 şi str.
Codreanu nr. 29 „sunt simple bărăci, construite din
paiantă şi acoperite, în majoritate, cu carton
gudronat”. În aceeaşi scrisoare oficială, ierarhul de la
Dunărea de Jos menţiona că imobilele respective „sunt
puse în planul de dărâmare al municipiului Galaţi”14.
(Va urma)
Note:
1. Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare
Generale, dosar nr. 2427/1936-1941, f. 62v.
2. Ibidem, f. 63.
3. Ibidem, f. 295.
4. Ibidem, f. 359-360.
5. Ibidem, f. 338.
6. Ibidem, f. 429.
7. Ibidem, f. 475; Vestitorul, anul XV, nr. 10, octombrie
1940, p. 136-138.
8. Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare
Generale, dosar nr. 2427/1936-1941, f. 520.
9. Câteva date şi referiri la acest profesor, intrat mai târziu
în monahism, cu numele Serafim, la pr. Eugen Drăgoi, Un
martir la Dunărea de Jos. Ieromonahul Serafim Gheorghiu,
în vol. Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula IV, Ed.
Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2005, p. 428-433.
10. Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare
Generale, dosar nr. 2427/1936-1941, f. 567.
11. Ibidem, f. 381.
12. Ibidem, f. 538.
13. Ibidem, f. 567.
14. Ibidem, f. 575. O schiţă a caselor Prodromului din Galaţi
la f. 586 din acelaşi dosar.

Radu Moţoc - Sesiunea anuală de comunicări
(urmare din pagina 41)
-Complexe de olărit din sec. XIV-lea descoperite
în spaţiul pruto - nistrean - Dr. Vlad Vornic (Agenţia
Naţională Arheologică - Republica Moldova.
-Un protest al sacagiilor oraşului Chişinău din
anul 1821 - Cercet. şt. dr. Sergiu Tabuncic (Institutul
de Istorie al Academiei de Ştiinţe - Republica
Moldova).
-Împăraţi bizantini în spaţiul românesc Dr. Vasile Mărculeţ (Mediaş).
-Instaurarea regimului sovietic în ţările din estul
Europei (1944) - Prof. univ. dr. Anatol Petrenco
(Universitatea de Stat Chişinău - Republica Moldova).
La a treia secţiune, dedicată Patrimoniului
Naţional, au fost prezentate 20 de comunicări dintre
care amintim următoarele:
-Consideraţii asupra unor piese sculpturale
romane provinciale din judeţul Sibiu Dr. Alexandru Gh. Sonoc (Muzeul Naţional
Brukenthal - Sibiu)
-Cărţi cu dedicaţii din biblioteca lui Nicolae
Grigorescu - Alina Apostol (Muzeul „Nicolae
Grigorescu” din Câmpina).
-Arta populară musceleană din cadrul Muzeului
Municipal
Câmpulung
Muscel
Dr. Sanda Safta (Muzeul Municipal Câmpulung
Muscel).
-Cultura Precucuteni între istorie, restaurare şi
expunere - Arina Huşleag (Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” - Iaşi).
-Studiul picturii de patrimoniu prin metode
spectrale de analiză structurală - Dr. Polixenia
Georgeta Popescu (Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu).
Cu caracter de excepţie, trebuie menţionată
lucrarea referitoare la cercetările arheologice de la
Alba Iulia, susţinută de arheologul dr. George
Bounegru, care a descoperit recent, în anul 2014,
într-un şantier din oraş, două morminte romane
executate din marmură, unice în ţară. Cercetările
aprofundate au scos la iveală şi alte piese de
mare valoare.
Se poate spune că acest simpozion cu caracter
naţional a valorificat ultimele cercetări referitoare la
tematicile impuse, dar şi alte obiective de interes
naţional, oferind o diversitate de subiecte mult
apreciate de participanţi.
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Deşi am mai relatat despre o bună parte din
obiectele folosite la mobilarea şi decorarea
spaţiului interior - atunci când am prezentat
tipologia şi structura locuinţei - vom prezenta
în continuare şi subcapitolul „Organizarea
interiorului”, într-un cadru mai sistematizat,
pentru o mai clară înţelegere.
Piesele de mobilier strict necesare,
indispensabile organizării interiorului ţărănesc
din zona etnoculturală Galaţi, sunt următoarele:
patul, dulapul, masa, scaunele şi laviţa.
Obiectele, sau mai bine zis ţesăturile folosite
pentru împodobirea locuinţei, sunt: levicerul,
covorul, ştergarul, prostirea, pernele de perete
şi de cap. În afară de mobilierul şi ţesăturile,
piese ce se confecţionează de obicei în cadrul
fiecărei gospodării, vom mai cita şi icoana, obiect
de cult prin excelenţă, dar care - mai ales în
trecutul mai îndepărtat, când era pictată în
tempera pe lemn - era şi un obiect de artă de
valoare excepţională. În plus, icoana se integra
în mod fericit în ansamblul decorativ al
interiorului ţărănesc, înnobilându-l. Modul în
care era perceput ă icoana (şi) ca imagine
plastică, dincolo de încărcătura ei religioasă,
este o altă problemă, ceva mai complexă, despre
care vom relata într-un alt context. Sub icoan ă,
ceva mai jos, se aşeza candela care lumina
discret colţul în care era instalată. Se aprindea
în anumite zile.
Patul cel mai vechi a fost făcut din pământ
cruţat. Acest tip de pat a fost propriu locuin ţelor
îngropate şi semi-îngropate, dar, într-un trecut
ceva mai îndepărtat, nu a lipsit nici din unele
locuinţe de suprafaţă. În zona Covurlui Nord nea fost semnalat chiar şi în prima jumătate a
secolului XIX-lea. În unele sate, locuin ţele
îngropate şi semi-îngropate din secolul al XIXlea aveau caracter sezonier şi se construiau doar
în extravilan. Am mai primit informaţii şi despre
o variantă a acestui tip, care se făcea din pământ
adăugat, uşor umezit - în cazul în care nu era
suficient de reavăn - şi bătut apoi cu maiul, dar
pentru a rezista mai bine în timp, avea nevoie de
o îngrăditură de nuiele care se făcea în prealabil.
Împletitura se făcea pe un schelet de ţăruşi nu
prea groşi, bătuţi în pământ, pe două sau chiar pe
trei laturi ale patului.
În satul Cotoroaia, comuna Cerţeşti, zona
etno-culturală Covurlui Nord, am mai găsit o casă
cu un astfel de pat. Locuinţa avea şi ferestrele şi
instalaţia de încălzire, precum şi ţesăturile de casă

fantezie româneascã

provenite din altă epocă.
Atât tipul de pat făcut din pământ umezit şi bătut cu
maiul, care imita de fapt patul din pământ cruţat, precum
şi patul împletit din nuiele care imita lesoiul, au fost găsite
şi prin alte sate ale zonei Covurlui Nord, precum şi prin
unele sate din subzona de est a zonei etno-culturale Gala ţi.
Locuinţa din satul Măstăcani, reconstruită în ansamblul
de la Gârboavele, avea un pat f ăcut din pământ bătut cu
maiul, instalat între peretele de nord al locuin ţei şi unul
dintre pereţii vetrei din tindă. Acest component, de mare
importanţă, a fost însă eliminat de constructori (?). De
fapt, toată instalaţia de învălzit şi de preparare a hranei cu vatră impunătoare în tindă şi cu soba oarbă - am
putea spune chiar monumental ă, în odaie, a fost practic
ridiculizată. Menţionăm, şi cu această ocazie, că vatra
cu hoarna masivă şi soba oarbă dau nota de originalitate
a zonei. Gospodăria din care face parte această locuinţă
este o gospodărie de pescari.
Un alt tip, prezent de astă dată şi în locuinţa de suprafaţă
din intravilan, este cel împletit cu nuiele, despre care
bătrânii de acum 35-40 de ani şi-au amintit că era făcut
dintr-o ramă de leaţuri bine încheiate, pe care se împleteau
nuiele. Era asemănător unei alte piese, folosită de
gospodari la bătutul ştiuleţilor de pe porumb, numită lesoi.
După ce meşterul termina împletitul nuielelor, rama
se fixa în poziţie orizontală pe cei patru ţăruşi bătuţi în
pământ. Pe acest pat se dormea foarte bine dac ă se punea
mai întâi o rogojină, apoi se aşterneau paie, iar peste paie
se punea un aşternut de cânepă sau lână. Peste acest
aşternut se întindea şi o prostire (cearşaf de pat) din pânză
de in. Mai târziu, cei mai gospodari au folosit salteaua cu
paie, iar în locul prostirii de pânză de in s-a folosit
cearşaful din pânză de bumbac sau chiar borangic.
Un alt tip de pat, frecvent şi în locuinţa din satul Cudalbi
până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prezent
încă şi în prima parte a secolului XX, a fost patul construit
din leaţuri finisate prin cioplire.
În funcţie de priceperea, de preferinţa şi de materialele
de care dispunea gospodarul, se opta pentru modul de
aranjare a leaţurilor; adică: fie pe lungimea, fie pe lăţimea
patului.
O altă variantă a acestui tip este patul cu scândură
finisată.
Ultima variantă a acestui ciclu (de tipuri) de paturi
primitive este patul „pe capre” şi scândură lată, de
asemenea finisată.
Cam în prima parte a secolului al XX-lea au ap ărut şi
s-au extins - nu însă prea mult - paturile făcute de meşteri
tâmplari de la oraş. Au fost cumpărate mai întâi de
intelectualii, comercianţii şi gospodarii cei mai de vază ai
satului. O altă categorie de gospodari, mai de mijloc, şiau procurat aceste paturi de la me şteşugarii satului care,
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văzând modelele, s-au apucat s ă lucreze şi ei.
Moda aceasta nu s-a generalizat îns ă. Majoritatea
sătenilor au preferat să folosească în continuare patul
„pe capre”, pat care se făcea cu cheltuieli minime.
Peste toate tipurile de paturi - în afară de cel cu crivat
- se aşeza de obicei mai întâi o rogojin ă, peste care se
puneau paie de grâu sau fân, apoi se a şeza un levicer din
cânepă. Peste aşternut se întindea o prostire de pat din
cânepă, din in, din lână albă - toarsă prin mărgică - din
bumbac sau borangic.
Acesta era modul cel mai primitiv de aranjare a patului.
Apoi s-au folosit saci umpluţi cu paie, după care s-au ţesut
saltele în care paiele stăteau foarte bine până ce se
fărâmiţau întru totul, devenind un fel de pleav ă. Atunci se
aruncau şi erau înlocuite cu altele noi, care emanau un
miros plăcut şi proaspăt în odaie. Când se schimbau paiele
în saltele, gospodina lipea pe jos cu lut galben sau ro şu.
Unele gospodine văruiau şi pereţii. Pe pereţi, în dreptul
patului, se aşeza un levicer ales sau covor „p ăpuşat”.
Motivele decorative care apăreau mai frecvent pe ţesăturile
din lână erau: 1) motive geometrice, 2) motive
antropomorfe, 3) motive vegetale; 4) motive zoomorfe;
5) motive simbolice.
Modul de aşezare al covoarelor pe perete era, de obicei,
pe orizontală, dar unele gospodine aşezau covoare şi pe
verticală. De fapt şi felul în care sunt dispuse compoziţiile
covoarelor şi a levicerelor alese sunt un indiciu sigur în
acest sens. Sunt covoare şi levicere alese care nu pot fi
aşezate decât pe orizontală. Sunt altele care trebuiesc
aşezate neapărat pe verticală. Cităm, pentru cel de-al doilea
caz, covoarele cu arborele vieţii, tipar iranian şi covoarele
cu nişe pentagonale şi hexagonale şi motive antropomorfe.
Există însă şi o a treia categorie, care se pot aşeza atât pe
orizontală, cât şi pe verticală. Cităm din această categorie
covoarele cu motive geometrice. Şi, în sfârşit, mai există
şi o a patra categorie, născută oarecum dintr-o confuzie.
Adică, într-o compoziţie dominată de arborele vieţii dispus
pe verticală apar şi motive antropomorfe femei, dispuse
pe poziţia pe orizontală a obiectului.
Deasupra covoarelor, ceva mai sus, spre plafon, dar f ără
să ajungă până acolo, se aşezau prosoape în două feluri:
a) prima variantă - în formă de fluture cu aripile total
desfăcute - de fapt două evantaie perfect simetrice şi b)
tot în formă de fluture, dar cu aripile lăsate.
În locuinţele tricelulare simetrice, camera - casa de curat era tot timpul gătită cu prosoape aşezate pe
pereţi de jur-împrejur, iar din loc în loc, mai în jos, erau
aşezate şi năfrămioare, dispuse cam tot în felul
prosoapelor.
Atunci când gospodina, din diferite motive, nu putea
ţine tot timpul această cameră gătită, în pragul marilor
sărbători sau al unor evenimente familiale punea toate
lucrurile la punct. Şi în odaie se ţineau tot timpul prosoape
pe pereţi. Acestea se murdăreau şi trebuiau spălate din când
în când, iar în pragul marilor sărbători religioase erau
schimbate pentru câteva zile cu altele noi. De s ărbători

se schimbau atât covoarele şi levicerele, cât şi prostirile.
Se schimbau şi cele din camera curată, precum şi cele
din odaie, se schimbau pentru câteva zile, bineîn ţeles,
în funcţie de posibilităţile fiecărei familii. Cei mai săraci,
care nu aveau cu ce să le schimbe, le spălau bine şi le
puneau imediat la loc.
Icoana, sau - în multe cazuri - icoanele, pictate pe
lemn, erau aşezate totdeauna pe colţul sau peretele dinspre
răsărit. Era împodobită cu un prosop mai mic sau mai
mare - în funcţie şi de mărimea ei - prosop din lână
ţigaie albă, din bumbac, din in albit sau borangic.
Prosoapele sau năfrămioarele erau bogat ornamentate,
cu vrâste realizate din ţesut şi cu două registre decorative
cusute în culori roşu-negru.
În afară de masa rotundă, pe trei picioare, „sânia”,
care imediat după masă era ştearsă cu o cârpă curată
din cânepă sau in ori spălată, apoi era rezemată de sobă,
de vatră sau era dusă în tindă, mai era şi o sânie mică,
pentru copii. Fiecare dintre cele dou ă mese îşi aveau
locul lor în care erau aşezate. Masa dreptunghiulară,
care s-a extins mai târziu, a stat de la bun început în
faţa ferestrei. De la extinderea ei, în prima parte a
secolului al XX-lea, a apărut şi faţa de masă, ţesută şi
decorată în felul prosoapelor şi a prostirilor.
Spunem despre acest tip de masă că s-a extins, fără să
ne referim la timpul când a apărut în sat, deoarece nu
cunoaştem încă acest lucru.
Uneori se înnădeau două prosoape pe toată latura mare,
iar una dintre marginile care rămânea acum liberă se
decora cu un registru roşu şi negru. Această masă era
aşezată de la bun început în faţa ferestrei, nu şi-a
schimbat niciodată locul. Interesant este şi faptul că
masa dreptunghiulară a fost folosită iniţial doar ca
mobilier, împreună cu cele câteva scaune cu „spetează”.
Ei ştiau că pentru mâncare se folosea doar sânia, la
care se aşezau pe scaune mici. Masa mare era folosit ă
iniţial doar ca suport pentru faţa de masă. Mai ales în
ajunul marilor sărbători religioase, interiorul ţărănesc
arăta ca o adevărată sărbătoare. Prosoapele mari, albe,
cu câte 2 - 3 registre decorative, cusute cu arnici ro şu
şi negru, compuneau registrul cel mai apropiat de plafon.
Urmau apoi levicerele alese şi covoarele de pe pereţi,
apoi pernele de perete şi levicerele de pat în poduri
simple, iar de la dunga patului în jos se vedea o bun ă
parte din marginea prostirei, cu registrul decorativ
realizat neapărat cu roşu şi negru.
Capacitatea de a reorganiza - organiza fondul spiritual
pe structura spiritualităţii tradiţionale - este o aptitudine
a celor care şi-au păstrat tradiţia.
Atâta timp cât cultura tradi ţională, cu toate
componentele ei, este prezentă în cadrul unei comunităţi,
elementele de cultură străină zonei nu pot înlocui formele
tradiţionale, chiar dacă pe alocuri reuşesc să mai penetreze
în unele gospodării vulnerabile, adică familiile de
comercianţi, vechilii boierului şi apoi prin intermediul
altor familii de ţărani înstăriţi.
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Iar io-s bobocu’ numărul unu, că pe 1 septembrie am început şcoala. Un fel de...
Am un birou numai al meu,
scaun bâţâitor cu mânere, un
calculator cu hard gigantic
(dar aproape plin), monitor
bine-crescut, cât juma’ de masă,
tastatură nou-nouţă (pe care am
avut grijă, din a doua zi, să lipesc
gărgăriţe) şi nişte căşti lipite cu
scotch, fără burete, care, la cum
arată, probabil au apar ţinut
bunicului matern al omului din
Neanderthal. Dar am cel mai tare
din parcare suport de birou, ha! De fapt, el în sine e banal,
metalic-negru, bestial e con ţinutul: pix curcubeu,
evidenţiatoare, creioane colorate, alte pixuri, alte
creioane, alte carioci. Pai, îmi trebuie, dacă-mi vine brusc
şi fără preaviz o idee genială? Tre’ să am cu ce s-o notez/
desenez/colorez! Că PE ce, este, am tras un raid şi m-am
aprovizionat cu caiete, caieţele, foi şi alte cele. Şi am
primit şi carneţele, aşa, de bun venit...
Colegii mei, mai mari ca mine, sunt simpatici, au
răbdare şi-mi zâmbesc frumos când par retardată. Dar cel
mai mult şi mai mult îmi place că-s glumeţi! Aşa nu-s
obligată să stau, pentru câteva ore, într-un borcan cu
murături expirate. La mine-n „clasă” e, să mă gândesc, da:
e ca o cutie cu ursuleţi din jeleu care vorbesc între ei limba
colorată a fructelor. Şi avem şi cele mai mişto jucării:
chestii care taie, găuresc, lipesc şi tata lu’ ză mazăr-facăr,
un ozeneu care poate scoate poza de pa şaport a lui Bigfoot
la scară reală.
În „clasă” cu mine e şi o prietenă, care are plăcerea
(săraca...) să mă înveţe chestii-trestii. Nu-s grea de cap,
pricep repede, dar, dacă-mi zici prea multe odată, există
toate şansele să uit tot. Da’ are răbdare, că io-s mică şi
simpatică. Şi cuminte... :D Îmi dă din pacheţelu’ ei şi iese
cu mine-n pauză. Şi nu vrea din brioşa mea, deci o pot
mânca eu pe toată! Yummy!

lui mărinimie, se îndură să
împartă cu noi ideile şi
viziunile lui unice asupra
lumii lui măreţe. Da’ după
aia, probabil, se gândeşte
mai bine şi decide că nu
merităm o aşa oroare
onoare, noi, muritorii mici,
inculţi şi fără trăiri de geniu.
Şi lasă textul fără chiloţi,
adică fără...mda, virgule, de
nu mai înţelegi nimic. Da’ el
are voie, că e artist şi poa’ să scrie oricum, chiar
dacă n-are sens.
- corcoduşa de pe tort îs ăia care au decis să schimbe
regulile: suflete rebele, chinuite de talent şi atinse de aripa
neiertătoare a chiulului de la şcoală, cei care tuflesc
fericiţi virgule între subiect şi predicat. Mereu de la trei
în sus, să-şi ţină companie una celeilalte.
Acum să nu-mi săriţi în cap că-s maniacă, nu-s! Că nici
eu nu le pun, când scriu ceva, pe toate unde ar trebui, unele
că n-am chef şi altele că nu-s atentă. Da’ la ăştia nu pot să
nu observ şi să trec cu vederea, că asta tre’ să fac eu acolo:
printre altele, sunt virgular, plătit să pună virgulele
neîndreptăţite de alţii. Cool, nu? Sper doar ca asta să nu
se transforme într-o obsesie aducătoare de pitici turbaţi
ce vor vrea s ă imigreze în gr ădina mea vesel ă
de la mansardă...
Ce să vă mai zic? Am cutiuţă pentru pacheţel albastră,
cu Ratatouille, căniţă pentru capuccino cu şoricel (să fie
în ton cu cutia), sticluţă cu ţoşcăitoare (vorba lui cami) şi
prosopel albastru. Toate diminutive, să sune a grădiniţă,
că altfel ar suna a birou de oameni mari şi serioşi şi
ar fi deprimant!
Şi nu ştiu cum am putut trăi până acum, atâţia ani,
fără Corel!

Dar, după numai câteva zile de stat acolo, am deja o
problemă mai gravă ca gravitatea: văd virgule peste tot,
visez virgule, pe stradă alerg, cu inima cocoţată-n esofag,
că mi se pare că mă urmăresc şlehte furioase de virgule.
În curând, când o să ies la bere cu prietenii, o să mi se
pară că stau la masă cu virgule! (Doamne apără şi păzeşte,
înger - îngeraşu’ meu, măicuţa noastră păzitoare, ‘mne
fere...) Asta mi se trage de la 3 (trei) chestiuni:
- citesc texte ai căror autori magnifici deţin mitraliere
de virgule: scriu ce au ei de comunicat, dup ă care,
dum-dum-dum, mitraliază textul care se umple de codiţe
vesele. Peste tot!
- diametral opus, sunt scriitorii neînţeleşi. Am dat, de
exemplu, de un poiet minunat de proFund care, în marea
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